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SUOMENTAJAN ALKUSANA 

Luterilaiset tunnustuskirjat käsittelevät kahdeksassatoista koh-

dassa2 pyhien palvontaa sekä avuksi huutamista. Teoksen Trenton 

kirkolliskokouksen3 tutkintaa (1565-73) interpretatio Chemnitiana 

epäilemättä syventää ymmärrystä tähänkin asiaan ja ohjaa peruste-

lujen juurille sekä ymmärtämään, mitä luterilainen kirkko asiassa 

torjuu, mitä ei. Jos pitäisi tiivistää teoksen kritiikin olennainen si-

sältö mahdollisimman lyhyeksi, se kohdistuisi erityisesti (implisiit-

tiseen ja eksplisiittiseen) päätelmään: 1. Pyhät rukoilevat taivaassa. 

2. Siispä heitä on huudettava avuksi. Kakkoskohtaa Chemnitz pitää 

aivan väkinäisenä seuraamuksena, jolla ei ole Raamatun tukea eikä 

varhaisen kirkon selkeää todistusta. Ykköskohtaa ei kielletä. 

Ei myöskään ole paljon väliä, kutsutaanko avuksi huutamista 

duuliaksi tai hyperduuliaksi palvonnan (latria, adoraatio) sijaan, jos 

tosiasiallinen, koettu ja intentionaalinen hartauden laatu pyhiin 

kohdistuessaan saavuttaa tai jopa voittaa Jumalalle kuuluvan ado-

ratiivisen luottamusaffektin: pyhäthän esitetään turvallisemmiksi 

lähestyä, koska he eivät ole myös tuomareita. Tällaista valinnan 

mahdollisuutta hartauden luottavaisesta suuntaamisesta itse turval-

lisemmiksi koetuille tahoille ei kuitenkaan kirkolle ole jätetty, 

koska Kristus annettiin meille juuri sellaiseksi esirukoilijaksi, jota 

saa ja pitää lähestyä uskalluksella, ja palvonnan ja avuksi huutami-

sen pitää toteutua Jumalan ilmoittamin ehdoin, ei itsevalitusti, oli 

valitsija sitten kirkko tai yksilö. Samoin esitetään ”viisasteluksi” 

erottelu, että vaikka pyhiä ei saa palvoa, heitä saa tai pitää huutaa 

avuksi (Lindanus), samoin kuin pidetään hölmönä argumenttia, että 

jos muuta kuin Jumalaa ei avuksi huudettaessa ajatella olemuksel-

liseksi Jumalaksi, ongelmaa epäjumalanpalvonnasta ei synny. 

                                                 
2 Suomennoksen 1990 hakemiston mukaan laskettuna. 
3 Roomalaiskatolinen synodi vuosina 1545-1563 oli vastaus uskonpuhdistuk-
seen. 
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Chemnitz tarvittaessa muistuttaa, mistä lainaukset isiltä eivät 

puhu, jos roomalaiset pyrkivät lukemaan varhaisiin teksteihin omaa 

spiritualiteettiaan, joka ei välttämättä ole samaistettavissa vanhojen 

kirjoittajien intention kanssa omana aikanaan: saatetaan olettaa 

teksteihin implisiittisesti enemmän kuin mitä niissä on. Marttyyrien 

nimien mainitseminen juhlallisissa muistotilanteissa ei välttämättä 

ole ollut heihin kohdistuvaa luottavaa rukousta ja avuksi huuta-

mista. Samoin Chemnitz huomaa, että kiistojen tiimellyksessä saa-

tettiin mennä äärimmäisyyksiin esimerkiksi niin, että tyystin kiel-

lettiin pyhien taivaassa rukoilemisen mahdollisuus (Vigilantius). 

Chemnitz näkee pyhien rukoilemisen taivaassa olevan todennäköi-

nen (tai ainakin mahdollinen) asia, joka voidaan hurskaasti uskoa. 

Opin tasoinen uskottava asia se ei ole eikä johda heidän avuksi huu-

tamiseensa. 

Aivan vääränä uskomuksena pidetään lukuisien nimeltä mainit-

tujen pyhien erikoistumista eri avunantoihin sekä perustelematto-

mana ajatusta, että he kuulisivat kaiken ja jopa tajuaisivat ihmisten 

syvimmät ajatukset ja toiveet.  

Chemnitz ei peittele varhaisten tekstien paljastamia historiallisia 

tosiasioita: Ajatus siitä, että pyhät rukoilevat taivaassa, esiintyy yk-

sityisenä mielipiteenä jo Origeneella, mutta ilman avuksi huutami-

sen ajatusta ja opin julkista asemaa, ja se eteni avuksi huutamisen 

suuntaan varsinkin kappadokialaisista isistä lähtien, jotka reetto-

reina lisäsivät sanataiteellisia apostrofeja eli ”kuvitellun puhutte-

lua”, jota käytettiin panegyyreissä ja kompellaatiossa.4 sekä muuta 

retoriikkaa kuten prosopopoeiaa5. Chemnitz maalailee pätevää her-

meneutiikkaa alkuvuosisatojen kehitykselle, jossa ennen pyhien 

kultin laajaa vakiintumista ei ollut havaittavissa julkista konsen-

susta saati jo Raamatun lehdiltä löytyvää spiritualiteetin muotoa 

                                                 
4 Ylistyspuheet vainajien muistoksi ja vetoava vainajien sieluille kohdistettu pu-
huttelu. 
5 Puhuminen jossain valitussa roolissa tai toisen suulla. 
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pyhiin liittyen, vaan asian vähittäisessä kehittymisessä oli sanatai-

teen lisäksi taustalla myös kirkkorahvaan uskomuksia ja pakanal-

lista esikuvaa. Kristillinen runous alkoi käyttää liiallista licentia 

poeticaa6 jäljitellessään maallisen runouden esikuvaa, mutta Raa-

mattu on totuuden lähde ja mittanuora tässäkin asiassa. Isien sanat 

eivät aina ole oikein vain siksi, että he olivat isiä. Korrektiivia py-

hien avuksi huutamisen vastapainoksi löydetään varsinkin 

Epifaniukselta ja Augustinukselta, joka aikansa lapsena tosin 

(Epifaniuksen tavoin) puhuu joskus myös sellaista, mitä hän ei olisi 

voinut perustella Raamatulla. Hänen raamatullinen opetuksensa 

kuitenkin näkyy selvänä useista kohdista.  

Augsburgin tunnustuksen puolustus XXI toteaa: ”Kahdennen-

kymmenennenyhdennen uskonkohdan vastustajamme hylkäävät 

muitta mutkitta siitä syystä, että me emme vaadi pyhien avuksi huu-

tamista. Ei ole toista kohtaa, jossa he päästäisivät puhetaitonsa run-

saampana valloilleen. Siltikään he eivät saa tulokseksi enempää 

kuin väitteen, että pyhiä on kunnioitettava, ja edelleen, että pyhät 

elämänsä aikana rukoilevat toistensa puolesta – ikään kuin siitä 

syystä olisi pakko huutaa avuksi kuolleita7 pyhiä.” Roomalaisten 

tavoin myös Toinen Martti päästää puhetaitonsa runsaasti valloil-

leen käsitellessään teemaa sen varhaisesta historiasta alkaen niin 

itäisen kuin läntisen kristikunnan kirjoittajia kuin myös joitakin kir-

kolliskokouksia arvioiden. Teoksen alkupuolisko on runsailta osin 

roomalaiskatolisen autenttisen materiaalin esittämistä (osio II), lop-

puosa pääosin kirkkohistoriallista analyysiä (osio V). 

Examenin raskaasti kuormitettu teksti ei käänny toiselle kielelle 

kuin ohimennen, eikä tähän valittu otos suomennettunakaan liene 

lukukokemuksena kevyt. Kaikki alaviitteet ovat allekirjoittaneen 

kynästä. Quod potui, feci, alii faciant meliora.  

                                                 
6 Runoilijan vapaus. 
7 Kuolleet ei tämän asian yhteydessä luterilaisessa puhetavassa tarkoita tiedotto-
mia tai pois sammuneita, vaan taivaalliseen elämään siirtyneitä. 
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TRENTON KIRKOLLISKOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Päätös pyhien avuksi huutamisesta ja kunnioittamisesta, julkaistu 

Trenton yhdeksännen ja viimeisen istunnon samana ensimmäisenä 

päivänä. 

 

Pyhä synodi määrää kaikkia piispoja ja kaikkia muita, joiden vas-

tuulla on opetustehtävä ja sen hoitaminen, että he Katolisen ja 

Apostolisen Kirkon käytännön mukaan, joka on saatu Kristillisen 

uskonnon alkuajoista, ja pyhien Isien yksimielisyyden ja pyhien 

Konsiilien päätösten mukaan, huolellisesti opettaisivat uskovia eri-

tyisesti Pyhien esirukouksesta, avuksi huutamisesta, reliikkien kun-

nioittamisesta ja kuvien legitiimistä käytöstä, opettaen heitä, että 

Pyhät Kristuksen kanssa yhdessä hallitessaan uhraavat Jumalalle 

rukouksia ihmisten puolesta, ja että on hyvää ja hyödyllistä huutaa 

heitä hartaasti avuksi, ja paeta heidän rukoustensa ja apunsa tur-

viin Jumalalta saatavien hyvien palvelusten saavuttamiseksi hänen 

poikansa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka yk-

sin on Lunastajamme ja Pelastajamme. Niiden taas on opetettava 

ajattelevan jumalattomasti, jotka sanovat, että taivaassa ikuisesta 

onnesta nauttivia pyhiä ei saa huutaa avuksi, tai jotka joko vakuut-

tavat, että pyhät eivät rukoile ihmisten puolesta, tai että on epäju-

malanpalvelusta huutaa heitä avuksi rukoilemaan myös meidän 

kunkin puolesta erikseen, tai että se sotii Jumalan sanaa vastaan ja 

on Jumalan ja ihmisten ainoan välimiehen, Jeesuksen Kristuksen, 

kunniaa vastaan, tai että on tyhmää ääneen lausuen tai mielessään 

rukoilla niitä, jotka hallitsevat taivaassa. 
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1. OSIO 

PYHIEN KUNNIOITTAMISESTA 

1 Paavilliset tällä kohtaa tekevät sitä samaa, mitä yleensä tapah-

tuu muissakin kiistoissa, joissa huonoa asiaa puolustettaessa etsi-

tään sellaista, missä on jotakin näennäisesti loistavaa: Ihmisiä pyri-

tään johtamaan pois todellisesta asiasta ja siitä, mistä kiistassa on 

kyse, johonkin muuhun, joka toisinaan on melkoisesti näyttäväm-

pää ja hyväksyttävämpää. Koska kiista koskee pyhien avuksi huu-

tamista sellaisena kuin paavillisen kirkon käytäntö tähän saakka 

julkisesti ja yksityisesti on ollut, monet paavillisen valtakunnan 

suojelijoista kätkevät nuo karkeat ja hävettävät taikauskoiset käsi-

tykset ja etsivät monenlaisia sivupolkuja peitelläkseen tuota häpe-

ällisyyttä. Andradius kuvittelee, että me cajanolaisten ja eunomio-

laisten kanssa opettaisimme pyhien kauheaa halveksuntaa ja pyhää 

häpäisevää ylenkatsetta, pyhien, joiden henget asuvat Jumalan 

luona, ikään kuin kieltäisimme sen, että pyhiä on kunnioitettava, tai 

opettaisimme, että heidän muistoaan ei pidä kunnioittaa millään 

juhlan vietolla tai kunnioituksella. Kölniläiset syyttävät petollisesti 

meikäläisiä tehdessään eron pyhien välillä, jotka yhä elävät maan 

päällä, ja heidän välillään, jotka jo ovat kuolleet, ikään kuin he ajat-

telisivat, että meidän mukaamme tästä elämästä poistuneet pyhät 

eivät ole Kristuksen kanssa eivätkä elä Jumalan luona, vaan ovat 

kuolleita eli täysin pois sammuneita. Vicelius ja muut puhuvat ah-

kerasti siitä, että pyhät, jotka jo ovat isänmaassaan Kristuksen 

kanssa, ovat meidän kanssamme tuon yhden ruumiin jäseniä, jonka 

pää on Kristus, ja koska nuo [luterilaiset] eivät tiedä, että maailman 

loppuun saakka maan päällä aina kootaan Jumalan pojalle kirkkoa 

ristin ja monien vainojen alla, ei ole epäselvää, että pyhät Jumalan 

luona eläessään toivovat Jumalalta kaikkea hyvää Kirkolle, jonka 

he tietävät maan päällä taistelevan ristin alla - ikään kuin me tämän 

kieltäisimme tai kiroaisimme! Näitä siis, joilla joko kätketään tai 
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peitetään ja verhotaan piiloon tämän kiistan varsinaiset kysymyk-

set, on ensin lyhyesti selitettävä. Siten voidaan oikealla tavalla päät-

tää, mikä on varsinainen kiistanaihe asiassa, josta tällä kohtaa on 

väittelyä meidän ja paavillisten välillä, ja minne on suunnattava ja 

ohjattava kaikki argumentit, oli se sitten vahvistavaa tai kumoavaa. 

2 Meidän tunnustuksemme siksi hyväksyy pyhien aidot kunnian-

osoitukset, ei ihmisten perinteiden tai kunkin ajan tapojen takia, 

vaan koska niillä on Raamatussa perusteet ja todisteet. Yleisesti lai-

nataan tuota jaetta 17 psalmista 139 Septuagintan käännöksen mu-

kaisesti: Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ystäväsi, Jumala! 

Siinä sanan רע heprealaiset eivät selitä tarkoittavan ystäviä, vaan 

Jumalan ajatuksia tai suunnitelmia, koskapa saman psalmin alussa 

sanaa käytetään niin, ettei sitä voida ymmärtää muuksi kuin aja-

tukseksi.8 Tässä merkityksessä tuon jakeen asiayhteys myös sopii 

mainiosti edeltävään ja seuraavaan: Ihmistä luodessa ja ihmiselä-

mää ohjatessa jumalallisen kaitselmuksen todisteet ovat niin selvät 

ja erinomaiset, ettei sillä ole määrää. Koska tuo sana kuitenkin 

useimmiten merkitsee ystäviä, kreikkalaiset samoin kuin ara-

mealaiset selittäjät eivät ole kääntäneet täysin väärinkään ajatusta, 

joka sinänsä on oikea ja hurskas, vaikka se ei täysin osu yhteen 

asiayhteyden kanssa – puhe on heistä, joita Kristus ei nimitä vihol-

lisikseen, vaan ystävikseen, Joh.15, ja jotka jo ovat Herran luona, 

2.Kor.5, ja joita on pidettävä kalliina. Siten käytetään sanaa יקר, 

Sam.18: Daavidin nimeä pidettiin kalliina. Ps.72: Heidän verensä 

on oleva kallis hänen silmissään. Ps. 116: Kallis on Herran edessä 

hänen hurskaittensa kuolema. Vulgatan käännöksestä lainataan 

myös psalmia 150: Ylistäkää Herraa hänen pyhissään. Tämä mer-

kitys ei ole huono, se nimittäin on kohdassa Gal.1. Psalmi kuitenkin 

                                                 
8 ”Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa” (jae 2). Myös Nova vulgata on vaih-
tanut vanhan amici (ystävät) sanaksi cogitationes (ajatukset) jakeessa 17: ”Mihi 
autem nimis pretiosae cogitationes tuae, Deus” (ajatuksesi ovat minulle hyvin 
kallisarvoiset, Jumala). 
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vain sanoo: Ylistäkää Herraa hänen pyhyydessään tai hänen pyhä-

kössään. Selvemmät ovat lauseet Ps.112: Hänet muistetaan ikui-

sesti hurskaana. Samoin Snl.10: Hurskaan muistoa siunataan. Tä-

män toistaa Siirak luvussa 45: Hänen muistoaan siunataan. Samoin 

luvussa 46: Olkoon heidän muistonsa siunattu. Tätä puhetapaa juu-

talaiset myös nykyään käyttävät huomattavien miesten ylistyspu-

heissa ja hautakirjoituksissa. Näin Viis.4: Hänen muistonsa on kuo-

lematon, koska se on tunnettu niin Jumalan kuin ihmisten luona. 

Viis.8: He jättävät jälkeläisille ikuisen muiston. Maria sanoo, 

Luuk.1: Katso, tästä eteenpäin kaikki sukupolvet sanovat minua au-

tuaaksi. Myös itse Kristus sanoo Mark.14: Missä vain saarnataan 

evankeliumia koko maailmassa, tullaan kertomaan myös tästä, mitä 

tämä nainen teki, hänen muistokseen. Vastakkaista on Snl.10: Ju-

malattomien nimi likaantuu. Ps.109: Hänen nimensä tuhoutukoon 

toisessa sukupolvessa.  

3 Raamatussa on huomattavia esimerkkejä sellaisesta kunnioit-

tamisesta tai pyhien muiston juhlinnasta. Olisi äärimmäistä juma-

lattomuutta ajatella vähäpätöisesti tai puhua häväisten heistä, joita 

isä Jumala kunnioittaa, Joh.12, jotka poika tunnustaa kanssaperilli-

sikseen, Room.8, joita Pyhä Henki kutsuu temppeleikseen, 1.Kor.3, 

2.Kor.6, jotka ovat taistelleet hyvän taistelun, säilyttäneet uskon, 

vieneet juoksunsa loppuun ja ovat jo läsnä Herran luona, 2.Tim.4, 

Fil.1, 2.Kor.5. Ei ole kuitenkaan tarpeen huomioida jokaista kohtaa, 

joissa Vanhassa testamentissa vietetään patriarkkojen muistoa kii-

tollisella kunnioituksella. Koko Raamattu on tällaista täynnä. Myös 

julkisissa Kirkon kokoontumisissa juhlittiin ja laulettiin pyhien kii-

toksia, minkä todistavat Ps.105 ja 106. Myös Kristus kiittää patri-

arkkojen muistoa, Matt.22, Joh.3. Johannes Kastajan muistoa niin 

elävänä kuin kuolleena saarnaa Matt.11 ja Joh.5. Kansan innolle 

annetaan tunnustusta siinä, että he ajattelevat Kastajasta kunnioit-

tavalla tavalla myös tämän kuoleman jälkeen, että hän oli ollut pro-
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feetta, jota ei ollut lähettänyt inhimillinen, vaan jumalallinen auk-

toriteetti. Siten Paavali julistaa Aabrahamista, Room.4. Pietari kiit-

tää pyhien profeettojen muistoa, 1.Piet.1. Stefanus laatii pitkän lu-

ettelon Vanhan testamentin pyhistä Apt.t.7. Heprealaiskirjeen lu-

vussa 11 on kuvattuna pyhien tosi panegyyri9. Myös Siirakilla lu-

vusta 44 loppuun kuvataan pitkiä pyhien kiitosmuistoja. Vieläpä 

itse enkelit juhlivat pyhien kirkkautta, jotka ovat Kristuksen us-

kossa poistuneet tästä elämästä, Apt.t.7, 14 ja 20 jne. Lausuin nämä 

osoittaakseni, että me emme ainoastaan hyväksy pyhien tosi kunni-

anosoituksia, vaan me myös puolustamme niitä lujien ja vankkojen 

Raamatun todisteiden pohjalta. 

4 Edelleen tämän oletuksen turvin, jonka Raamattu esittää, että 

pyhien muistoa on kiitollisesti muistaen kunnioitettava, paavilliset 

pyrkivät piilottamaan kaikki taikauskoiset käsityksensä. He tahto-

vat seuraavanlaista päättelyä: Jos pyhiä on kunnioitettava, heitä siis 

pitää huutaa avuksi ja palvoa. Siispä on huudettava avuksi pyhien 

puoltoääniä, suojelusta, ansioita ja apua. Ikään kuin Raamattu an-

taisi vain yleisen lajityypin (sen, että pyhiä on kunnioitettava), 

mutta olisi jättänyt meille vapaaseen harkintaan keksiä mitä tahansa 

kulttimenoja, ja ikään kuin kaikki, mitä ne sitten ovatkin ja miten 

toteutuvatkin, miellyttäisivät Jumalaa, kunhan niiden vain kuvitel-

laan tapahtuvan pyhien kunniaksi, vaikka yksin Jumalalle kuuluva 

kunnia siirrettäisiin tapahtuvaksi pyhien kunniaksi. 

5 Raamattu ei kuitenkaan ainoastaan kerro, että pyhien muistoa 

siunataan, vaan se myös osoittaa, että pyhien kunnioittamisessa 

usein ja helposti tehdään syntiä ja eksytään hurskauden säännöstä. 

Kristus Matt.23 moittii fariseuksia, jotka rakensivat profeettojen 

hautoja ja koristivat vanhurskaitten muistomerkkejä, vaikka he itse 

samalla vainosivat evankeliumia gladiaattorin mielellä. Joh. 8 hän 

myös moittii juutalaisia, jotka viettivät kiittäen Aabrahamin muis-

                                                 
9 Ylistyspuhe vainajien muistoksi. 
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toa, mutta eivät jäljitelleet hänen uskoaan, vaan osoittivat päinvas-

taista. Johannes taas Ilm.19 syyllistyy kohtuuden ylittämisen syn-

tiin arvellessaan, että on kumarrettava enkeliä, jolta hän tämän esit-

täessä paljastuksia oli saanut tietää niin monia salaisia mysteerejä. 

Hänhän luisuu enkelin kumartamiseen, mutta tämä torjuu hänet va-

kavasti. Kuitenkin hän taas luvussa 22 yrittää enkelin kunnioittami-

sen opinkohdasta laatia seuraamuksen palvonnan osoittamisesta 

enkelille. Johannes huomautti itsestänsä tämän niin huolellisesti 

toistaen, jotta näkisimme itse pyhien esimerkeistä, että pyhien kun-

nioittamisesta helposti luisutaan epäjumalanpalvontaan, ellei py-

hien kunnioitusta pidetä tiettyjen Raamatun asettamien rajojen si-

sällä. Niin Cornelius hyvällä intentiolla kumartui Pietarin edessä ja 

osoitti tälle palvontaa, koska ajatteli tästä jotakin ylevämpää kuin 

ihmisestä. Enkelihän oli näyttänyt asettavan Pietarin itsensä edelle 

sanoessaan: ´Hän kertoo sinulle, mitä sinun pitää tehdä´. Pietari 

kuitenkin kieltäytyy tuosta kunniasta, koska sanoo: ´Myös minä 

olen ihminen´, Apt.t.10. Myös Juudaan kirjeen kohtaa Mikaelin ja 

Paholaisen välisestä Mooseksen ruumista koskevasta kiistasta seli-

tetään siten, että Paholainen tahtoi paljastaa Mooseksen haudan, 

jonka Jumala tahtoi pysyvän salassa, jotta siinä tarjoutuisi tilaisuus 

asettaa kuolleen taikauskoinen palvontameno. Niin Viisauden kirja 

luvussa 14 osoittaa, että kunniakkaasti säilytetyt ja vietetyt kuol-

leitten muistot lopulta olivat alku epäjumalanpalvonnalle. 

6 Raamattu siis ensinnäkin esittää, että pyhien muiston on oltava 

kallis. Toiseksi se osoittaa, että pyhiä kunnioitettaessa myös usein 

ja helposti tehdään syntiä. Kolmanneksi se todistetuilla esimer-

keillä osoittaa, mitä ovat todellisia pyhien kunnianosoituksia, jotka 

miellyttävät Jumalaa ja myös pyhiä itseään. Eivät mitkä tahansa 

kunnianosoitukset ole pyhille otollisia, vaikka ne toteutuisivat siinä 

käsityksessä, että ne kunnioittavat, minkä osoittavat enkeli Ilm.29 

ja 22, Pietari Apt.t.10 ja Paavali Apt.t. 14. Kristus sanoo, että myös 
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Mooses, jonka muistoa juutalaiset kunnioittaen viettivät, tulee syyt-

tämään juutalaisia, koska he eivät seuranneet hänen opetustaan, 

Joh.5. Koska Raamattua kutsutaan kanoniseksi siksi, että sen pitää 

olla Kirkossa uskon ja tekojen normi, ei ole parempaa, oikeampaa 

ja turvallisempaa kuin että itse pyhästä Raamatusta voidaan ja pitää 

etsiä se, mikä on pyhien kunnioittamisessa tosi ja hurskas menet-

tely. Joka Raamatun esimerkin mukaisesti kunnioittaa pyhiä, häntä 

ei voida eikä saa moittia, vaan hän on iloisella omallatunnolla 

varma, että se, mitä hän tekee, on Jumalan hyväksymää. Epäile-

mättä myöskään itse pyhien sielut eivät tahdo eivätkä toivo eivätkä 

voi pitää ilahduttavana tai hyväksyttävänä muuta kuin sitä, minkä 

me teemme Jumalan tahdon mukaisesti, joka on ilmoitettu hänen 

sanassaan. Kirkossa nimittäin me emme saa tehdä sitä, mikä mei-

dän mielestämme näyttää oikealta, vaan minkä Jumalamme on 

määrännyt, 5.Moos.12. Itse valituista kulttimenoista hän nimittäin 

sanoo: ´Kuka tätä on etsinyt teidän käsistänne?´ Olkoon siis Juma-

lan sana myös tässä kysymyksessä pyhien kunnioittamisesta jalko-

jemme lamppu ja valo poluillamme.  

7 Tunnustuksemme puolustus johtaa tämän Raamatun näkemyk-

sen pyhien kunnianosoituksista näihin kolmeen kohtaan: I) Jotta Ju-

mala tulisi pyhissä kiitetyksi. II) Jotta heidän lahjansa näyttäisivät 

arvokkailta, ja pyhiä itseään kiitettäisiin, jotka ovat uskollisesti 

käyttäneet noita lahjoja. III) Jotta heidän hyveensä asetettaisiin jäl-

jiteltäväksi. Näihin kohtiin Raamattu aina asettaa sen perustuksen, 

joka kertoo pyhien tosi tapahtumista, ja siitä johtaa nämä kohdat 

heidän kiittämisestään.  

8 Noista kohdista on olemassa huomattavia esimerkkejä Raama-

tussa, kuten ensimmäisestä eli siitä, että Jumalaa on kiitettävä py-

hissään, kertoo Paavali Gal.1, että kun oli kerrottu hänen käänty-

myksensä ja kutsumisensa tapahtumat, hän siihen lisää tämän ylis-

tyssanan: ́ Ja he ylistivät minussa Jumalaa´. Pyhien tosi kiittämisten 
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pitää olla kehotuksia, jotta Kirkko huomaisi ja tarkkaisi pyhissä esi-

merkkejä Jumalan läsnäolosta, armosta, hyvyydestä, viisaudesta, 

totuudesta ja voimasta, ja siksi kiittäisi tosi kiitoksella Jumalaa, 

joka panee esille pyhissä niin huomattavia todisteita läsnäolostaan, 

ja joka jakaa ihmislasten keskellä monenlaisia lahjoja, opettaen toi-

sia toisten kautta, ja ohjaten ja puolustaen heitä ihmeellisesti, niin 

että he yli muiden loistaisivat opissa, tunnustuksessa, kirjoituksissa, 

ihmeissä, marttyyrikuolemissa, kestävyydessä, ihmeteoissa ja 

muissa hyveiden esimerkeissä. Kaikille myös pitää olla jollain lailla 

tunnettua se, miten ja millä todisteilla Jumala kaikkina aikoina ko-

koaa, varjelee ja ohjaa Kirkkoa, jotta Jumalaa kiitettäisiin siitä, että 

hän on tehnyt itsensä tunnetuksi, kokoaa Kirkon ja varjelee sitä, että 

hän lähettää opettajia ja heitä, jotka on varustettu erityisillä lah-

joilla, joilla hän osoittaa itsestään todistuksia, Matt.5: Te olette 

maailman valo. Niin loistakoon valonne, että ihmiset teidän hyvät 

tekonne nähdessään ylistäisivät Jumalaa. Fil.2: Te loistatte kieron 

kansan keskellä kuin lamput maailmassa tuoden esille elämän sa-

naa. Ef.4: Istuen Isän oikealla puolella hän antaa lahjoja ihmisille, 

toiselle toista, Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. 1.Kor.12: Lah-

joissa on eroja, mutta Jumala on sama, ja vaikuttaa kaiken kaikessa, 

ja kullekin annetaan hengen ilmoitus sitä varten, mikä on hyödyksi. 

Ps.105: Kertokaa hänen kaikista ihmeistään. Ps.68: Jumala on ih-

meteltävä pyhissään. Gal.2: He huomasivat minulle annetun armon, 

että hän, joka oli voimallinen Pietarissa olla ympärileikattujen 

apostoli, oli voimallinen myös minussa olla kansojen apostoli. 

2.Kor.13: Etsittekö minussa todistetta, että Kristus puhuu minussa? 

Jes.49: Hän asetti suuni kuin teräväksi miekaksi, ja hänen kätensä 

varjo suojeli minua. Apt.t.9: Hän on minulle valittu väline kanta-

maan nimeäni kansojen eteen ja Israelin lasten eteen, minä nimit-

täin osoitan hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsiä nimeni puo-

lesta. Apt.t.26: Asetan sinut palvelijaksi ja tempaan sinut turvaan 

kansastasi ja pakanoilta. Jer.1: Älä sano, että olen nuori poika, 
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koska olet lähtevä tekemään kaikkea sitä mitä varten sinut lähetän. 

Älä pelkää heidän edessään, sillä olen kanssasi ja vapautan sinut 

heidän edestään, sanoo Herra. 1.Kor.15: En ole sen arvoinen, että 

minua kutsutaan apostoliksi, mutta Jumalan armosta ole se, mitä 

olen. Olen tehnyt enemmän työtä kaikkien hyväksi, mutta en kui-

tenkaan minä, vaan armo, joka auttaa minua. Ps.8: Kuka on ihmi-

nen, niin että häntä muistat? Pienennät hänet, ja pian kruunaat kirk-

kaudella ja kunnialla. 1.Kor.12: Armoni riittää sinulle, sillä voimani 

tulee täydelliseksi heikkoudessa. Myös Maria ylistyslaulussaan ku-

vaa kauniisti tämän kohdan: Minun sieluni ylistää Herraa, koska 

hän on katsonut palvelijattarensa kurjuuteen tai köyhyyteen. Katso, 

tästä lähtien kaikki sukupolvet sanovat minua autuaaksi, koska Voi-

mallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä ja lau-

peutensa polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän toimi 

voimallisesti käsivarrellaan, hän hajotti sydämeltään ylimieliset. 

Hän pani pois mahtavat paikoiltaan ja korotti alhaiset. Nälkäiset 

hän täytti hyvyyksillä ja lähetti rikkaat tyhjinä pois. Hän otti huo-

maansa Israelin, poikansa, muistaen laupeuttaan, kuten hän on pu-

hunut isillemme Aabrahamille ja hänen siemenelleen ikuisesti. 

9 Siten myös pyhien lankeemuksissa ja katumuksissa tuodaan 

esiin Jumalan armo katsottavaksi heikkouksien keskellä, Gal.1, 

1.Tim.1, Matt.26, Ps.51. Rangaistuksissa hän osoittaa tarkastavansa 

vääryyksiä vitsansa kanssa, mutta laupeuttaan hän ei ota pois, 

Ps.89. Hän moittii omiaan, ettei meitä maailman kanssa tuomittaisi, 

1.Kor.11. Ahdistuksissa, vainoissa, olojen lievennyksissä, vapau-

tuksissa, uskon, toivon, rakkauden, kärsivällisyyden ja kestävyyden 

harjoituksissa ja pyhien lohduttamisissa meidän nähtäväksemme 

asetetaan Jumalan läsnäolo, viisaus, totuus, voima ja armo: Jumala 

kuolettaa ja tekee eläväksi, 1.Kun.1. Hänen kanssaan olen ahdin-

gossa, Ps.91. Jumala on uskollinen ja antaa poispääsyn, 1.Kor.10. 

Hän johtaa Joosefia kuin lammasta, Ps.80, Ps.105 ja 106, Apt.t.7, 

Hepr.11. Daavid Psalmissa 115 lyhyeen ajatukseen sisällyttää 
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nämä: Älä meille, Herra, älä meille, vaan nimellesi anna kunnia 

laupeutesi ja totuutesi tähden, etteivät kansat sanoisi: ́ Missä on hei-

dän Jumalansa?´ Tähän liittyy myös se, että Jumala jo pitää luonaan 

valkeitten vaatteitten koristamia pyhiään, jotka on vapautettu tämän 

elämän surkeuksista, ja he odottavat täyttä kirkastumistaan, Ilm. 4, 

6, 7 ja 12. Lasarus, joka elämässään oli saanut osakseen pahaa, 

nauttii jo lohdutuksesta, Luuk.16. Olen juoksuni juossut, ja vaste-

des on minulle talletettuna vanhurskauden kruunu, jonka Herra on 

antava minulle tuona päivänä, mutta ei vain minulle, vaan kaikille, 

jotka rakastavat hänen paluutaan, 2.Tim.4. Kallis on Herran sil-

missä hänen hurskaittensa kuolema ja heidän verensä, Ps.72 ja 116. 

Hän vartioi kaikkia heidän luitaan, Ps.34. 

10 Toiseksi Raamattu julistaa suuriksi ja ylistää pyhille annettuja 

Jumalan lahjoja – vieläpä se ylistää myös itse pyhiä, jotka noita lah-

joja ovat uskollisesti käyttäneet. Niin kiittävät Kastajaa Sakarias 

Luuk.1 ja Kristus Matt.11, Elisabet Mariaa Luuk.1. Paavali 

1.Kor.15: Hänen armonsa minua kohtaan ei ole jäänyt turhaksi, sillä 

olen nähnyt vaivaa. Matt.25: Hyvä, sinä kunnollinen ja uskollinen 

palvelija: olet ollut vähässä uskollinen, ja asetan sinut paljon varti-

jaksi. Mene Herrasi iloon. Hepr.3: Mooses oli uskollinen Herran 

huoneessa. Ilm.12: He eivät kuolemaan saakka rakastaneet henke-

ään. Tähän liittyy Pyhien ylistyspuhe Apt.t.7, Hepr.11 ja 12, Ps.105, 

1.Kor.12. 

11 Kolmanneksi on pyhien kunniaksi, jos jäljittelemme heidän 

oppiaan, uskoaan, toivoaan, rakkauttaan, kärsivällisyyttään ja 

muita hyveitä. Paavali suoraan sanoo Fil.2: Olkaa moitteettomat 

kieron kansan keskellä, joiden keskellä te loistatte kuin lamput 

maailmassa, mikä koituu minulle kunniaksi Kristuksen päivänä. 

1.Tess.2: Te olette meidän kunniamme ja kerskauksemme kruunu. 

Pyhien kunnioittamisessa pitää siis olla rajana, että kiitämme hei-

dän hyveitään siten, että ne on asetettu esimerkeiksi jäljittelemistä 

ja vahvistumista varten. Tällä lailla isien sydämet kääntyvät lasten 
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puoleen ja epäuskoiset vanhurskaitten mielenlaatuun, Luuk.1. Siten 

Raamattu puhuu pyhien tosi vaiheista, heidän opistaan ja tunnus-

tuksestaan, että uskomme vahvistuisi tosi opin tuntemisessa ja tun-

nustuksessa heidän esimerkeistään, jotka ovat yhdenmukaiset Ju-

malan sanan kanssa. Tällä lailla ja tässä tarkoituksessa Stefanus 

Apt.t.7 julistaa pyhien vaiheita. Aabrahamia kiittävät Paavali 

Room.4 ja Kristus Joh.8. Profeettoja kiittää Pietari 1.Piet.1 ja 

2.Piet.1. Heprealaiskirjeessä 11 on uskon vahvistukseksi tuo pitkä 

pyhien luettelo, koottuna heidän tosi vaiheistaan, kuten on kirjoi-

tettu luvussa 13: Jäljitelkää näiden uskoa, kun katsotte heidän vael-

luksensa päättymistä. Siten nousee ja vahvistuu meissä luottamus 

Jumalan laupeutta kohtaan, kun kuulemme, miten Daavidin aviori-

kos ja Pietarin kieltäminen annetaan anteeksi. Psalmi 51 ja 1.Tim.1: 

Nämä ovat esimerkiksi heille, jotka tulisivat uskomaan Kristuk-

seen. Samalla lailla Raamattu ylistää muita pyhien hyveitä, jotta 

pyrkisimme jäljittelemään heidän kuuliaisuuttaan Jumalan käskyjä 

kohtaan, mikä tulee ilmi katumuksen, uskon, toivon, rakkauden, 

kärsivällisyyden ja muiden hyveiden harjoittamisessa, ja seuraa-

maan heidän jälkiään.  Room.4: Jotka seuraavat Aabrahamin jalan-

jäljissä. Fil.3, 1.Tess.1: Olkaa meidän jäljittelijöitämme ja tarkatkaa 

heitä, jotka niin vaeltavat, niin kuin teillä on meidät esimerkkinä. 

Room.15: Ne on kirjoitettu meidän opiksemme, jotta meillä kärsi-

vällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Hepr.6: Äl-

kää olko laiskoja, vaan niiden jäljittelijöitä, jotka uskon ja kärsiväl-

lisyyden kautta saavat lupauksen. Hepr.12: Koska meillä on niin 

suuri määrä todistajia, juoskaamme kärsivällisesti eteemme asete-

tussa kilpailussa. 2.Tim.3: Sinä olet seurannut oppiani, opetustani, 

suunnitelmaani, uskoa, pitkämielisyyttä, rakkautta, kärsivälli-

syyttä, vainoja ja ahdistuksia. 1.Tim.4: Ole esikuva uskoville sa-

nassa, vaelluksessa, rakkaudessa, hengessä uskossa ja siveydessä. 

1.Kun,19: En ole isiäni parempi. Ps.22: Isämme huusivat Jumalan 

puoleen, ja hän kuuli heitä. Tähän liittyvät kokonaiset Psalmit 105 
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ja 106 sekä koko luku 11 Heprealaiskirjeestä. Autuaitten kirkkautta, 

jossa he nyt ovat, kiitetään siksi, että me tässä vaikeassa maanpa-

kolaisuudessa huokailisimme heidän seuransa ja joukkonsa perään, 

kuten Raamattu sanoo: ´Hänet koottiin kansansa luo´, jotta sinne 

pyrkisimme ja sinne ohjaisimme juoksumme, ja tätä mietiskellessä 

vahvistuisimme ja saisimme lohdutusta täällä kyynelten laaksossa. 

12 Tässä jäljittelyssä on ero yleisten hyveitten, joita Paavali kut-

suu yhteiseksi uskoksi, Tiit.1, ja erityisten hyveitten ja kutsumusten 

välillä. Myös tässä lajissa Paavali esittää jäljittelyn säännön, 

1.Kor.11: ´Olkaa minun jäljittelijöitäni kuten minä Kristuksen´, ett-

emme nimittäin jäljittelisi niitä pyhien tekoja, joilla ei ole Jumalan 

sanaa ja käskyä. Siksi myös itse Raamattu kuvaa varoitukseksi ei 

vain pyhien hyveitä, vaan myös lankeemuksia ja vikoja, osoittaak-

seen, että esimerkkien soveltamisessa on käytettävä viisautta. Niin 

Paavali kuvaa farisealaista aikaansa, Apt.t.26, Gal.1, Fil.3. Hän 

myös huomauttaa Pietarin viasta tämän soveltaessa väärin opin ja 

ehdonvallan asioita, Gal.2. Johannes taas toistaa kahdesti väärän 

käsityksensä enkeleitten kulttipalvelusta, Ilm.19 ja 22. Myös itse 

valitut kultit torjutaan Raamatussa, vaikka niitä ei olisi otettu käyt-

töön pahalla intentiolla, Tuom.17, 2.Moos.32. Pyhien lankeemuk-

sia kuvataan siksi, että pyhien tekoja jäljiteltäessä normina olkoon 

Jumalan sana, 2.Sam.12. Matt.26. Jäljittelemisessä on otettava huo-

mioon myös kutsumustilanne, minkä Kristus osoittaa Joh.18: Jos 

minun valtakuntani olisi maailmasta, minun palvelijani taistelisi-

vat, Luuk.22. Mutta teidän kohdallanne älköön olko niin, Matt.26. 

Jolla on miekka jne. Tällä lailla ja perusteella kanoninen Raamattu 

käsittelee pyhien kunnianosoituksia. Kuinka tosi varhaiskirkko 

kunnioitti pyhiä, siitä puhumme myöhemmin historian pohjalta. 

Siirak epäilemättä pitkässä ylistyspuheessaan noudattaa samaa eikä 

muuta kuvatessaan asiaa luvussa 44: Kiittäkäämme erinomaisia 

miehiä, edeltäjiämme. Paljon kunniakasta Herra teki suuruudessaan 
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heidän kauttaan: he olivat kuuluisia viisaudestaan, neuvokkuudes-

taan ja voimastaan. Hyvää tehneet tai ansioituneet miehet ovat saa-

neet maineensa ja kunniansa, ja kansat saarnaavat heistä ja kiittävät 

heitä, ja heidän ruumiinsa on haudattu kunnioittavasti. Eenok on 

kansoille esimerkki katumuksesta jne. Vulgatan Siirakin kirjan 

käännös on joissain kohdin muutettu epäsuorasti tukemaan paavil-

lisia kulttimenoja, kuten kun luvussa 49 sanotaan: Joosefin luiden 

luona käytiin, ja ne profetoivat hänen kuolemansa jälkeen. Kreik-

kalaisessa tekstissä kuitenkin lukee επεσκέπησαν, että ne on säily-

tetty10, mikä on yhdenmukainen historian kanssa 1.Moos.50. Kuol-

leen Joosefin luiden profetoimisesta taas ei Mooseksen historia eikä 

Siirakin kreikkalainen teksti kerro mitään. Luvussa 50 Vulgatan 

käännös puhuu niin kuin Onias kuoleman jälkeen rukoilisi kansan 

puolesta vahvistaakseen unen 2.Makk.15, mutta kreikkalainen 

teksti selvästi puhuu niin, että se on kuin kehotus eläville ylistää ja 

rukoilla Herraa. 

13 Sellainen pyhien kunnioittaminen hyväksytään ja pidetään 

meidän seurakunnissamme Raamatun esimerkin pohjalta. Tuodaan 

esiin todellisia kertomuksia, ja niistä jo esittämiämme kohtia teroi-

tetaan kansan mieleen. Väärin on siis se, mitä paavilliset väittävät, 

että me opettaisimme pyhien halveksuntaa ja ylenkatsetta, ikään 

kuin heidän kunnioittavaa muistamistaan ei pitäisi viettää millään 

tavalla, vaikka me tarkasti noudatamme sitä pyhien kunnioitta-

mista, joka yksin on tosi, miellyttää Jumalaa ja on pyhille kunniaksi 

– nimittäin siten kuin on pyhässä Raamatussa esitetty. Paavillisesta 

kirkosta me taas esitämme sen valituksen, että he eivät pidä, eivät 

kanna huolta eivätkä etsi noita todellisia pyhien kunnianosoituksia, 

joista Raamattu puhuu, vaan pimentävät, vääntävät kieroon ja ku-

moavat ne. Todellisten pyhien kertomusten sijaan he levittävät py-

histä häpeämättömiä taruja, sekä sellaisesta uskosta ja teoista, joilta 

                                                 
10 Oik. peitetty, minkä Chemnitz saman sanan yhteydessä mainitsee kirjoitukses-
saan pyhäinjäännöksistä (joka löytyy allekirjoittaneen suomentamana 2015). 
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ei ainoastaan puutu Jumalan sanan todistuksia, vaan ne useimmiten 

ovat sen kanssa suoraan ristiriidassa.  

14 Gelasiuksen aikoihin, kuten Gratianus dist.15 huomauttaa, 

vanhojen auktoriteetin perusteella Rooman kirkossa pidättäydyttiin 

erityisen huolellisesti lukemasta pyhistä sellaisia legendoja, koska 

ne arvioitiin joko epäuskoisten, harhaoppisten tai epävarmojen laa-

tijoiden kirjoittamiksi siten, että ne pikemminkin olivat tosi uskon 

pilkaksi kuin vahvistukseksi. Nyt kuitenkin sellaiset tarut, jotka 

ovat Lucianuksen kertomuksiakin häpeämättömämpiä, ovat kuin 

pylväitä paavilliselle perheelle. Koska Lombarduksen historian 

muinoin kultaiset tarinat löyhkäävät jo koko maailmalle, tuovat Li-

pomanus ja Surius taas näyttämölle ikään kuin vanhojen ja kreik-

kalaisten laatijoiden verukkeella saman tarinan, jota ennen pidettiin 

esittäjien tähden jo menneenä esityksenä, kuten Terentius eräästä 

tarustaan sanoo. 

15 Tunnettu on Vergeriuksen historia. Hän toi Trenton kirkollis-

kokouksessa luettavaksi Georgiuksen legendan, jonka Gelasius dis-

tinct.15 selvästi osoittaa harhaoppisten laatimaksi, ja osoittaessaan, 

ettei se kaikessa vakuuttanut häntä, hän joutui vaaraan menettää ar-

vonsa, vieläpä henkensä. Paavilliset myös kunnioittavat pyhinä 

monia, jotka eivät koskaan ole eläneet tai olleet olemassa, kuten 

Georgiusta, Kristoforusta ja Katariinaa. Myös paavikunnassa on ol-

lut yleinen sanonta: Maan päällä palvotaan monien reliikkejä, joi-

den sielut palavat helvetissä. Paavilliset ansaitsevat kaikkien hy-

vien ihmisten inhon jo pelkästään tästä ainoasta syystä, että he ovat 

niin inhottavasti ja häpeämättömästi väärentäneet marttyyrien elä-

mästä ja kuolemasta kertovia tarinoita, jotka epäilemättä ovat olleet 

täynnä opetusta ja lohdutusta. Cyprianus kirjoittaa, että Kirkko on 

asettanut tiettyjä kirjureita merkitsemään marttyyrien kohdalla luo-

tettavasti muistiin heidän tekojaan Jumalan kunniaksi ja uskovien 
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opastukseksi. Sitä suuremmalla syyllä on totisesti surtava, että paa-

villiset ovat asettaneet tuon kullan sijaan, ei edes hiiliä, vaan mitä 

taikauskoisimpien tarinoiden likaa ja sontaa. 

16 Paavilliset eivät ainoastaan ole suomatta pyhille sellaisia kun-

nianosoituksia, joista Raamattu puhuu, vaan he tarjoavat ja tahtovat 

tarjota pyhille kulttipalvelua ilman Raamattua ja Raamattua vas-

taan, täysin pakanallisella tavalla, uhrialttareilla, uhreilla, lupausten 

antamisella, pyhiinvaelluksilla, temppeleillä, alttareilla, juhlilla, 

paastoilla, avuksi huudoilla ja palvonnalla, luottamuksella ja toi-

volla saada heiltä apua sekä heidän ansioillaan. Lukija tietäköön, 

että nämä asiat on ensin ymmärrettävä, kun paavilliset puhuvat py-

hien kunnioittamisesta, kuten pian osoitamme. Niin sitä vastaan, 

mitä ovelammat paavilliset näennäisesti tuovat väittelyssään esiin 

pyhien kunnioittamisesta rasittaakseen seurakuntiamme parjauk-

silla ja johtaakseen lukijoita pois havaitsemasta paavillisessa kir-

kossa vallitsevaa epäjumaluushulluutta, on annettu selvä ja ilmei-

nen selitys Raamatun pohjalta. 

17 Myös toiseen parjaussyytteeseen on olemassa valmis vastaus. 

Tunnustuksemme ei nimittäin ensinkään sano, että tästä elämästä 

poistuneet pyhien sielut olisivat joko sammuneet pois yhdessä ruu-

miin kanssa tai olisivat ilman tajua ja ymmärrystä, eli että ne nuk-

kuisivat ilman elämää. Raamattu opettaa ruumiista erotetusta sie-

lusta kuten Matt.10: He tappavat ruumiin, mutta sielua he eivät voi 

tappaa. Saarn.12: Tomu palaa maahan, josta se oli, mutta henki pa-

laa Jumalan luo, joka sen antoi. Joh.5: Hän siirtyy kuolemasta elä-

mään. Fil.1: Tahtoisin muuttaa pois ja olla Kristuksen luona. 

2.Kor.5: Pidämme parempana olla pois ruumiista ja olla läsnä Her-

ran luona. Luuk.23: Tänään olet oleva kanssani paratiisissa. 

Luuk.16 Lasaruksen sielu ruumiista erotettuna nauttii lohdutuk-

sesta Aabrahamin helmassa. Monissa kohdin Ilmestyskirjaa, erityi-

sesti luvuissa 4, 5, 6, 7 ja 15 kuvataan, millainen on ruumiista ero-
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tettujen autuaitten sielujen elämä. Myös Mooseksen ja Elian kes-

kustelusta Kristuksen kanssa tämä voidaan johtaa. Meidän ai-

koinamme oli muuan Matthias Dewayus Unkarilainen, joka levitti 

näkemystä, että kun hurskaitten sielut on erotettu ruumiista, ne nuk-

kuvat lihan ylösnousemukseen saakka ilman aistia ja ymmärrystä. 

Tämän järjettömyyden (paradoxon) omaksuivat itselleen uudesti-

kastajat, mutta meikäläiset ovat julkisesti hylänneet tuon käsityk-

sen, ja Augsburgin tunnustuksen puolustus myöntää, että pyhät tai-

vaassa rukoilevat yleisesti Kirkon puolesta. Me siis uskomme ja 

tunnustamme, että hurskaitten kuolleitten ruumiit nukkuvat to-

mussa ylösnousemuksen toivossa, mutta heidän sielunsa ovat ja 

elävät Kristuksen luona. 

18 Se taas, että yleisesti puhutaan kuolleista, niin tehdään, jotta 

osoitettaisiin ero niiden pyhien välillä, jotka yhä viipyvät kans-

samme tässä elämässä, ja niiden välillä, jotka tästä elämästä ovat 

poistuneet. Väärin siis on ja koko Raamatulle vastakkaista se paa-

villisten väite, ettei yhtäkään hurskasta tässä elämässä saa kutsua 

pyhäksi (Joh.17, Room.1, 8, 15 ja 16 sekä lukemattomissa koh-

dissa). Roomalainen kanonisointi on babylonialaisen epäjuma-

luushulluuden ja markkinoitten osa. Eläviä ihmisiä, jotka yhä elävät 

lihassaan tässä maailmassa, kutsutaan pyhiksi. Heitä taas, jotka 

ovat muuttaneet pois, kutsutaan kuolleiksi, vaikka sielut elävät pa-

rempaa elämää. Näinhän puhuu Raamattu, Room.14: Elämme tai 

kuolemme, kuulumme Herralle. Tämän takia Kristus kuoli ja nousi 

kuolleista, että hän olisi Herra niin eläville kuin kuolleille. Ilm.14: 

Autuaita ovat kuolleet, jotka kuolevat Herrassa. 1.Tess.4: Kristuk-

sessa kuolleet nousevat ylös ensin. Uskontunnustuksessakin tun-

nustamme, että Kristus kuoli ennen kuin heräsi elämään ylösnouse-

muksen kautta. Tunnustamme myös, että Kristus tulee tuomitse-

maan eläviä ja kuolleita, eli heitä, jotka tuo viimeinen päivä yllättää 

lihassa elävinä, ja heitä, jotka ennen tuota viimeistä päivää ovat 
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poistuneet tästä kuolevaisesta elämästä ja joita uskontunnustus ni-

mittää kuolleiksi. 

Myös itse isät kutsuvat kuolleiksi niitä, jotka täältä ovat poistu-

neet. Augustinus De Civitate Dei, kirjassa 22, luvussa 10 toteaa: 

Me muistamme marttyyreitamme niin kuin kuolleita ihmisiä, joi-

den henki asuu Jumalan luona. Samoin kirjassa De vera religione 

luvussa 55: Älköön olko meillä uskontonamme kuolleitten ihmis-

ten kulttipalvelua, koskapa jos he hurskaasti elivät, he eivät sellai-

sia kunnianosoituksia etsi. Samoin De cura pro mortuis, luvussa 4 

hän kutsuu marttyyrejä kuolleiksi. Myös Chrysostomus homiliassa 

66 antiokialaisille kutsuu Pietaria ja Paavalia kuolleiksi. On siis 

pelkkää vääristelyä se, mitä paavilliset rakentavat sanan kuolleet 

pohjalle. Jos taas joku kutsuisi pyhiä kuolleiksi siinä merkityksessä 

kuten Julianus Cyrilluksen mukaan kirjassa 16, hänet syystä tuo-

mittaisiin. Vanhat kirjoittajat nimittäin kutsuivat pyhien kuolemis-

päiviä kauniisti heidän syntymäpäivikseen, koska he silloin pääse-

vät parempaan elämään, joka on todellista elämää. Myös taivaal-

lista isänmaata oikein kutsutaan elävien maaksi. Kristuskin sanoo 

Lasaruksesta Joh.11: Hän ei ole kuollut, vaan nukkuu. Samoin: 

Joka uskoo minuun, elää, vaikka olisi kuollut. 

19 Kolmanneksi: Varsinainen kiistanaihe ei myöskään ole pyhien 

avuksi huutamisesta väiteltäessä se, että ikään kuin ajattelisimme, 

että pyhien sielut Kristuksen luona ovat niin tyytyväisiä oloonsa tai 

ilosta ja kunniasta humaltuneita, etteivät he joko ajattele, että Ju-

malan Poika maan päällä aina maailman loppuun saakka kokoaa 

kirkkoaan, tai etteivät he tiedä tai ainakaan välitä siitä, että taiste-

leva kirkko maan päällä on monenlaisten ahdistusten ja vainojen 

alainen, ja etteivät he toivo tai pyydä kirkolle mitään hyvää Kris-

tukselta, jonka luona he ovat, vaikka tietävät kirkon maan päällä 

olevan vaivattu ristin alla. Koska pyhät isänmaassaan ovat kans-

samme yhden ja saman ruumiin jäseniä, jonka pää on Kristus, ja 

koska rakkaus ei lopu, ja pyhät asuvat Kristuksen luona ja tietävät 
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Jumalan huolehtineen siitä, että me emme ilman heitä tule täydelli-

siksi, Hepr.11, ja he tietävät, että on odotettava heidän kanssapal-

velijoittensa ja veljiensä luvun täyttyvän, Ilm.6, on hurskasta ja 

kaunista ajatella niin, että hurskaat taivaassa, vaikkakaan eivät näe 

maan päällä vaeltavien kaikkien yksittäisten ihmisen erityisiä olo-

suhteita, silti rukoilevat Kirkon yleisen tilan puolesta, jonka he tie-

tävät maan päällä taistelevan ristin alla, ja jollain omalla tavallaan, 

koska itsekin ovat kokeneet, miten monet ja millaiset ovat kuole-

vaisen elämän vaikeudet, he ovat kirkosta huolissaan ja siksi tahto-

vat hyvää eläville, jotka ovat samaa ruumista kuin he, ja tahtovat ja 

toivovat kaikkea hyvää Kristukselta, jonka luona he elävät, jotta 

maan päällä elävät siirrettäisiin pahasta ja vankeudesta vapautet-

tuina taivaallisen isänmaan joukon yhteyteen. Tällaisia hurskaita 

ajatuksia emme torju emmekä tuomitse. Sanoohan Augsburgin tun-

nustuksen puolustus, että myönnämme pyhien yleisesti rukoilevan 

taivaissa Kirkon puolesta. Saksilainen tunnustus sanoo, että Moo-

seksen ja Elian keskustelun pohjalta voidaan päätellä autuailla tai-

vaassa Kirkon olevan huolenaan ja että he rukoilevat Kirkon puo-

lesta. Württenbergin tunnustus sanoo, että kuten enkelit ovat huo-

lissaan meistä, samoin pyhät taivaassa rukoilevat Kirkon puolesta. 

20 Koska kanonisessa Raamatussa ei kuitenkaan ole kerrassaan 

yhtään ainutta selvää, erikseen ilmaistua ja varmaa todistetta siitä, 

että tästä elämästä poistuneet pyhät rukoilisivat toisessa maail-

massa taistelevan Kirkon puolesta, vaikka toisaalta Johanneksen il-

mestys osoittaa paljon erilaisia esimerkkejä autuaitten tilasta toi-

sessa elämässä, asiaa ei saa eikä voida vaatia epäilemättömäksi ja 

välttämättömäksi uskonartiklaksi, vaan olkoot ja jääkööt ne ajatuk-

siksi, jotka eivät ole sen enempää pahoja kuin jumalattomia. Vielä 

paljon vähemmän on kuviteltava pyhien avuksi huutamista, ja var-

sinkin sitä, mitä kuvitellaan ilman Raamattua yksittäisten lupausten 

tietämisestä, kuulemisesta ja avusta. 
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21 Nämä asiat on kuitenkin toistettava ja laajemmin selitettävä 

myöhemmin argumentteja kumotessa ja pyhien avuksi huutamisen 

historian käsittelyn yhteydessä. Tällä kohtaa oli vasta torjuttava 

vääristelyt, joiden avulla jotkut piilottavat, kietovat sisään ja siirtä-

vät syrjään tämän kiistan varsinaisen ja todellisen asiaintilan. Kun 

siis kiistellään pyhien avuksi huutamisesta, ei ole kysymys siitä, pi-

tääkö pyhiä kunnioittaa, eikä ole kyse siitä, elävätkö tästä elämästä 

poistuneiden pyhien henget Kristuksen luona, ja tahtovatko he hy-

vää maan päällä elävälle Kirkolle, vaan kyse on siitä pyhien avuksi 

huutamisesta, millainen on käytäntönä paavillisessa kirkossa. On 

siis aika puhua siitä, mikä, millainen ja minkä laajuinen se on. 
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2. OSIO 

TUTKITAAN, MITEN PAAVILLISESSA KIRKOSSA 
OPETETAAN JA HARJOITETAAN PYHIEN AVUKSI 

HUUTAMISTA 

1 Jotkut paavillisen valtakunnan suojelijoista yrittävät lieventää 

pyhien avuksi huutamiseen takertuneita karkeita ja inhottavia vää-

rinkäytöksiä etsimällä vähemmän karvaita lääkkeitä, ja yrittävät 

värjätä väärinkäytöksiä useilla väreillä, jotta vanha taikausko, jonka 

Jumalan sanan miekka on nujertanut, uudella värillä peitettynä taas 

tungettaisiin Kirkkoon. He nimittäin tuntevat retorisen, tai kuten 

vanhat puhuivat, sofistien taidon olevan τὰ σκληρὰ μαλακω̃ς 

λέγειν11 . Jotkut siis väittävät, ettei pyhiä huudeta avuksi hyvän an-

tajina tai lahjoittajina tai auttajina hädässä tai suojelijoina vaaroissa, 

vaan ainoastaan esirukoilijoina, niin että he puolestamme rukoile-

vat Jumalan luona eli että meidän pitää paeta vain taivaassa olevien 

autuaitten rukousten luo, ei laupeuden tai avunannon luo (jonka 

lääkkeen Trenton konsiili kuitenkin selväsanaisesti hylkää), sa-

malla lailla kuin tässä elämässä toinen uskoo itsensä toisen rukous-

ten varaan ja pyytää tulevan autetuksi toisten rukouksilla, Room.15. 

He myös väittävät, että tällä lailla ei riistetä Kristukselta välittäjän 

kunniaa ja tehtävää eikä niitä siirretä pyhille. Pyhien avuksi huuta-

minen ei nimittäin ole mitään muuta kuin puhuttelua12, kuten kun 

Paavali puhuttelee eläviä joko läsnä ollen sanoilla tai poissa ollen 

kirjeitse vedoten, että he muistaisivat häntä rukouksissaan. Myös 

Vicelius totuuden valon pakottamana sanoo, että pyhiä ei saa huu-

taa avuksi, koska avuksi huutaminen kuuluu yksin Jumalalle, vaan 

heitä pitää vain vedoten puhutella, että he rukoilisivat taistelevan 

Kirkon puolesta. On niitäkin, jotka retorisoivat, ettei pyhien avuksi 

huutaminen ole mitään muuta kuin jos joku ohjaten rukouksensa 

                                                 
11 Puhua vaikeista asioista kevyesti. 
12 Compellatio; [vetoava] puhuttelu. 
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Kristuksen nimessä Jumalan puoleen liittää itse rukoukseen mu-

kaan sen ajatuksen ja toiveen, että hän toivoo itsensä ja hätänsä si-

sältyvän siihen, kuten täällä maan päällä elävien uskovien rukouk-

sissa, kun he joko nimeltä joidenkin puolesta tai yleisesti rukoilevat 

koko Kirkon puolesta -  Samoin hän sitten toivoo, että hän itse ja 

hänen oma hätänsä tulisi sisällytetyksi myös taivaassa olevien au-

tuaitten toiveisiin, joilla he toivovat hyvää maan päällä taistelevalle 

Kirkolle, koska hän itsekin on taivaassa olevien autuaitten jäsen ja 

veli. Toiset puolustelevat pyhien avuksi huutamista retorisella mal-

lilla, että se on vain muistutusta siitä, että pyhät taivaassa kantavat 

huolta Kirkon hädästä, jonka alla he tietävät sen maan päällä tais-

televana olevan, ja yleisesti rukoilevat sen puolesta Kristusta, jonka 

luona he ovat läsnä, tai että se on kaipuuta, joka toivoo ja kiittäen 

muistelee pyhien tekevän sitä, mitä he oma-aloitteisestikin tekevät. 

Niinhän Daavidkin usein ilmaisi tunnustuksensa ja kaipuunsa sel-

laisella kuvalla, kuten Ps.148: Ylistäkää Herraa kaikki enkelit, au-

rinko, kuu, tähdet, lohikäärmeet, syvyydet, tuli, rae, lumi, jää, tuuli, 

vuoret, kukkulat, puut, villieläimet, käärmeet, linnut, maan kunin-

kaat ja kaikki kansat, päämiehet ja kaikki maan tuomarit, vanhat ja 

nuoret. Psalm.103: Kiittäkää Herraa kaikki hänen enkelinsä, hänen 

sotajoukkonsa ja palvelijansa, kiittäkää Herraa hänen tekonsa. Sa-

moin: Pelätkää Jumalaa kaikki hänen pyhänsä. Rakastakaa Herraa 

kaikki hänen pyhänsä. Dan.3 kirjoitetaan kreikkalaisen tekstin mu-

kaa kolmen miehen laulusta Babylonian uunissa: Vanhurskaitten 

henget ja sielut, kiittäkää Herraa: Ylistäkää ja korottakaa hänen ni-

meään ikuisesti. 

2 Tällaisilla keinotekoisilla väreillä he ihmeellisesti peittävät 

mitä ilmeisimpiä Raamatun lausumia, joita on tapana oikein ja to-

della tavalla tuoda vastaväitteeksi. Koska ne kuitenkin ovat vain 

viisastelevia, tai mieluummin ilveileviä peitteitä ja teeskenneltyjä 

väitteitä, (sillä paavillisessa kirkossa oppi ja esimerkit pyhien 
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avuksi huutamisesta eivät niinkään todista, vaan pikemmin huuta-

vat kovalla äänellä olevansa jotakin muuta), on hyödyllistä osoittaa 

autenttisten paavillisten kirjoitusten pohjalta ensinnäkin oppi, eli 

se, mitä ja miten he opettavat pyhien avuksi huutamisesta. Sitten on 

tuotava esimerkkejä siitä, millä tavalla, mistä syistä, missä mielessä 

ja millä luottamuksella he huutavat pyhiä avuksi. Näin on myöhem-

min selvempää ja helpompaa kumota ja selittää niitä. Emme kui-

tenkaan kerää kasaan kaikkien munkkien saastaa, jotka rohkeasti, 

tai todemmin sanoakseni mitä häpeällisimmin ovat laverrelleet py-

hien avuksi huutamisesta (vaikka tällainen vaiva voisi olla Kirkolle 

tulevaisuutta ajatellen hyödyllinen). Ehkäpä paavilliset olisivat voi-

neet sanoa, että kyseessä ovat yksityiset taikauskoiset käsitykset, 

mutta ei heidän oman kirkkonsa julkinen tai omaksuttu oppi. Me 

siksi esitämmekin joitakin ajatuksia julkisista ja autenttisista kirjoi-

tuksista, joista heillä on tapana hakea julkisen uskonsa muoto.13 

3 Lombardus neljännessä kirjassa dist.45 päättää seuraavasti. 

´Pyhät siis esirukoilevat Jumalaa meidän puolestamme, niin ansion 

pohjalta, kun heidän ansionsa ovat puolellamme, kuin tunteen poh-

jalta, kun he toivovat, että meidän lupauksemme täyttyvät. Me siis 

rukoilemme, että he esirukoilisivat puolestamme, eli että heidän an-

sionsa tulisivat puolellemme, ja että he itse tahtoisivat meidän hy-

väämme, koskapa heidän tahtoessaan Jumalakin tahtoo ja niin ta-

pahtuu´. Näin Magister 14. Aleksander Halesilainen, sententiaa-

reista eli skolastikoista ensimmäinen ja vanhin, sanoi, että pyhiä pi-

tää rukoilla kolmesta syystä: 1) Puutteemme takia, joka meillä on 

ansioiden hankkimisessa, niin että siellä, missä meidän ansiomme 

                                                 
13 Viimeinen virke on erityisesti huomion arvoinen. Runsaat esimerkit jatkossa 
eivät ole lainatut kielletyistä tai epätyypillisistä kirjoista. Chemnitz katsoo esit-
tämiensä tekstien kautta keskustelevansa Rooman virallisen opetuksen ja hyväk-
sytyn spiritualiteetin kanssa. 
14 Lombardukselle oli vakiintunut kutsumanimeksi Sentenssien opettaja, Magis-
ter sententiarum. 
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eivät riitä, vieraat ansiot olisivat turvanamme, tai sen puutteen ta-

kia, joka meillä on mietiskelyssämme, niin että me, jotka emme voi 

katsoa korkeinta valoa itsessään, edes pyhissä näkisimme sen, tai 

sen puutteen takia, joka meillä on rakastamisessa, koska rukouksen 

vaikutus riippuu hartaudesta, ja epätäydellinen ihminen useimmi-

ten tuntee enemmän tulevansa vaikutetuksi pyhien läheisyydessä 

kuin Jumalan. 2) Hän sanoo, että pyhiä on rukoiltava heidän kirk-

kautensa tähden, niin että saavuttaessamme pyytämäämme heidän 

puoltorukoustensa kautta, kiittäisimme heitä ja kunnioittamalla yh-

dessä ylistäisimme. 3) Jumalan kunnioittamisen tähden, niin että 

syntinen, joka on loukannut Jumalaa, ikään kuin uskaltamatta 

omassa persoonassaan lähestyä häntä, rientäisi pyhien luo pyytäen 

heidän suojelustaan. Loput skolastikot toistavat melkein samoin sa-

noin tämän Halesilaisen kannan. Se on myös siirretty mukaan Lom-

bardolaiseen historiaan ja Pyhien asioiden Rationaleen.  

Bonaventura: On sanottava, että pyhien rukoukset hankkivat 

meille paljon hyvää ansiolla ja suhtautumisellaan, nimittäin edeltä-

vällä ansiolla, kuten sanoo Magister. Sillä vaikka he jo kylliksi ovat 

hyvittäneet omien ansioittensa puolesta, eivätkä enää ole ansioitu-

misen tilassa, he kuitenkin, koska ovat ansainneet paljon yli tar-

peen, ovat saavuttaneet ansoillaan niin suuren aseman, että he eivät 

ainoastaan ole ansainneet itselleen autuutta ja kirkkautta, vaan voi-

vat nyt auttaa myös muita. Samoin hän sanoo: Joka aiemmin ei ole 

ollut arvollinen, hän pyhiä rukoilemalla tulee heidän suojeluksel-

laan arvolliseksi. 

Tuomas esittää seuraavan perustelun pyhien avuksi huutami-

selle : Ääret johdetaan Jumalaan välineiden kautta.15 Siksi pyhien 

esirukousten välittäessä Jumalan hyvät teot vuodatetaan meihin. 

Myös me saamme Jumalan hyvät teot pyhien välittäessä, ja siitä 

päättelemme pyhät esirukoilijoiksi ja kuin välittäjiksi puolestamme 

                                                 
15 Ultima reducuntur in Deum per media. Luotu ajateltu Jumalaan nähden äärim-
mäisyydeksi, kauimpana olevaksi. Pyhät ovat siinä välissä. 
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joko lausutulla tai tulkitsevalla rukouksella  - eli koska heidän an-

sionsa ovat olemassa Jumalan edessä, ne ovat esirukouksia puoles-

tamme. Samoin hän väittää, että ei saa sanoa: ´Kristus, rukoile puo-

lestamme,´ mikä merkitsee, ettei saa rukoilla, että Kristuksen esiru-

kouksen takia meitä kuultaisiin ja saisimme pyytämämme.  

Gabriel Biel selityksessään Kaanoniin julistaa, että meidän, Ju-

malan asettamassa järjestyksessä, pitää paeta pyhien avun ääreen, 

jotta pelastuisimme heidän ansioillaan ja lupauksillaan. Samassa 

paikassa hän sanoo: ´Taivaallinen isä on antanut puolet valtakun-

taansa taivaan kuningattarelle, autuaimmalle Marialle, ja Esterin 

kirjassa on tästä merkki, koska Ahasveros siellä tälle lupaa puolet 

valtakunnastaan.´ Niin taivaallinen isä, koska hänellä on vanhurs-

kautta ja laupeutta, oman vanhurskautensa pitäen on myöntänyt 

laupeuden harjoittamisen äiti neitsyelle. Tämän toistaa myös Bern-

hardinus Marialiksessaan, ja esittää, että on vedottava Jumalan van-

hurskauden piiristä pois hänen äitinsä laupeuden piiriin.16 

Florenzin arkkipiispa Antoninus Summansa osassa 3, otsikossa 3 

sanoo: ´Jumalalliset hyvät teot laskeutuvat luoksemme enkelien ja 

autuaitten sielujen välittäessä, koska Jumala tekee alempiaan hy-

vyydestään osallisiksi17´. Samaa hän sanoo: ´Jumaluuden lakiin 

kuuluu johtaa alimmat ja ylimmät välineiden kautta18 Jumalaan. 

Mitä taas armon lahjoihin tulee, autuaat ovat välittäjiä Jumalan ja 

maan päällä vaeltajien välissä´. Otsikossa 12 hän sanoo: ´Paavi 

asettaa pyhät kanonisoinnissa uskon ja pyhän elämän malliksi, 

kaikkien palvottaviksi ja hädässä avuksi huudettaviksi´. Samoin 

osassa 4, otsikossa 15 hän sanoo neitsyt Mariasta näin: ́ Välttämättä 

                                                 
16 A foro iustitiae Dei appellandum esse ad forum misericordiae matris eius. Aja-
tus lienee ymmärrettävissä niin, että Jumalalle kuuluu vanhurskaus, Marialle lau-
peus. 
17 Communicat. 
18 Per media; välittäjien, välikäsien, välineiden tms. kautta. 
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käy niin, että he, joihin hän kääntää katseensa toimien heidän puo-

lestaan avustajana19, vanhurskautetaan ja pelastetaan´. Vastaväit-

teeksi esitettynä taas 1.Joh.2: ´Jos joku tekee syntiä, meillä on puo-

lustaja20 isän luona, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas´ hän vastaa: 

´Kristus ei ole ainoastaan puolustaja, vaan myös kaiken tutkimaan 

tuleva tuomari, niin ettei mitään jää rankaisematta. Koska siis van-

hurskaskin vain vaivoin tulee hänen edessään olemaan turvassa, 

kuinka syntinen häntä voisi lähestyä kuin puolustajaa? Siksi Jumala 

on katsonut meille puolustajattaren21, joka on lauhkea ja suloinen 

ja josta ei löydy mitään kovaa´. Samoin: ´Maria puolustaa ja esiru-

koilee siten, että se miellyttää Isää Jumalaa, ja näin johtaa käänty-

neet kirkkauteen.´ Antoninus väärentää tuon mitä suloisimman 

Kristuksesta, ylipapistamme, kertovan kohdan: ´Astukaamme ar-

mon istuimen luo´ jne. seuraavasti: ´Maria on se Kristuksen istuin, 

jonka päälle hän on asettunut lepäämään. Menkäämme siis uskal-

luksella hänen22 luokseen, jotta saavuttaisimme laupeuden ja löy-

täisimme armon oikean aikaiseksi avuksemme.´ Hän lainaa myös 

Bernhardin ajatusta: ´Oi ihminen, sinulla on turvallinen pääsy Ju-

malan luo, jossa äiti seisoo poikansa edessä, poika isän, ja Äiti 

osoittaa pojalle rintansa ja rinnat, Poika isälle kylkensä ja haavat.´ 

Samoin: ´Kristuksen, välittäjän, luo päästäksemme meille ovat tar-

peen muut välittäjät.´ Samoin tuo tunnettu lausuma, jossa Mariaa 

kutsutaan täynnä armoa olevaksi ja taivaan portiksi, hän ei selitä 

siten, että Maria olisi synnyttänyt hänet, jonka lempeydestä 

saamme armon, ja joka on tie, totuus ja elämä, vaan hän sanoo Ma-

                                                 
19 Advocans merkitsee erityisesti lainopillista avustamista, asianajajana toimi-
mista. 
20 Advocatus. 
21 Advocata. 
22 Siis Marian; ad eam. 
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riaa kutsuttavan armoa täynnä olevaksi sen takia, että hän Albertuk-

sen mukaan on armon väline23 ja syy vuodattamalla armoa ihmis-

sukuun. Hän lisää, että Maria todella voi sanoa tuon kohdan Siirak 

24: ́ Minussa on elämän ja totuuden koko armo; minussa on elämän 

ja voiman koko toivo´, vaikka lausumaa ei Siirakilla omalla kielel-

lään24 ole, ja koko tuo luku puhuu Jumalan viisaudesta. Mariaa hän 

sanoo kutsuttavan taivaan portiksi siksi, että mitä tahansa armoa 

taivaasta on koskaan lähtenyt maailmaan, se on tullut Marian 

kautta, ja mitä tahansa menee taivaaseen, sen on välttämätöntä 

mennä Marian kautta. Myös pyhiä Antonius sanoo kutsuttavan tai-

vaan porteiksi, koska he esirukoustensa kautta vievät meidät taivaa-

seen. Marian taivaaseen ottamisesta hän sanoo, että Serafit olivat 

halunneet pitää Marian luonaan, mutta hän itse oli lainannut sitaat-

tina isän oikealla puolella istuvasta pojastaan tuon Gen.2: Ei ole 

ihmisen hyvä olla yksin, lisäten: ´Minut on annettu hänelle avuksi 

lunastustyöhön myötäkärsimisen kautta ja kirkastumiseen esiru-

kouksen kautta, niin että kun hän uhkaa tuhota maan kuten veden-

paisumuksessa, minä ilmestyn kuin sateenkaareksi, että hän liit-

tonsa muistaen tulisi suosiolliseksi´ jne. Kirkoissa osoittaa tämän 

opin tunnustamista julkinen piirros, jossa Kristus uhkailee ja viskaa 

heittoaseita, ja ihmiset pakenevat Marian laupeuden turviin, joka 

kuin Välittäjättärenä asettuu väliin, ja osoittaen rintojaan pojalleen 

kaappaa heittoaseet viitallansa. 

Tätä Bernhardinus julkisella arvovallalla vahvistetussa Marialik-

sessaan selvittää seuraavasti: Maria oli lunastuksemme auttaja25. 

Hän on myös vanhurskauttamisemme auttaja26. Jumala näet on us-

konut kaikkien armonosoitusten toimittamisen Marialle, joka itse 

uskollisesti niitä jakaa. Kaikkien siis pitää omassa hädässään juosta 

                                                 
23 Medium merkitykseltään mediatrix, välittäjätär. 
24 Ei löydy kreikkalaisesta tekstistä, vaikka on Vulgatassa. 
25 Adiutrix. 
26 Auxiliatrix. 
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hänen luokseen. Samoin hän on valaisijamme27. Meitä hän uskossa 

ja voimassa valaisee, ja kun hän oli syntymässä, Jumala sanoi hä-

nelle: ´Olen antanut sinut pakanoiden valoksi, jotta pelastukseni 

ulottuisi maan ääriin saakka.´ Hänestä voidaan sanoa: Valo paka-

noiden ilmoitukseksi jne. Hän on asianajajamme, joka hoitaa ta-

pauksiamme Jumalan edessä esirukouksella ja pyhyytensä ansiolla. 

Sillä jos muitten pyhien ansiot esirukoilevat puolestamme Jumalan 

luona, paljon voimallisemmin voivat meille hankkia jumalallista 

armoa hänen ansionsa, joka on saanut ansioiden ja armojen täytey-

den. Häntä sanotaan kaulaksi, sillä kuten kaula on väliosa pään ja 

ruumiin välillä, siten Maria on Välittäjätär Jumalan ja meidän vä-

lillämme. Ja niin kuin kaikki laskeutuu päästä kaulan kautta ruu-

miiseen, siten Kristukselta tulee neitsyen kautta meihin kaikki lah-

jat. Hän (neitsyt) näet jakaa meille hengellisiä armoja. Kristuksessa 

on armo kuten päässä, josta se valuu, ja Mariassa kuten kaulassa, 

jonka kautta se valuu. Mikään armo ei nimittäin tule taivaasta maa-

han paitsi kulkemalla Marian käsien kautta. Kaikki armot menevät 

Mariaan, ja hän tekee meidät niistä osallisiksi. Hän näet on pelas-

tuksen, yhteen liittymisen, vanhurskauttamisen, sovituksen, esiru-

kouksen ja lahjoista osalliseksi tekemisen Välittäjätär28. Näin Bern-

hardinus. Olisin voinut kuvata enemmänkin ja karkeampaa tämän 

lajin tekstiä munkkien Marialiksista, mutta koska heillä on tapana 

sanoa, että julkista paavillista oppia ei saa arvioida yksityisten yk-

sittäisten unien pohjalta, tahdoin huomauttaa näistä muutamasta 

harvasta kohdasta heidän julkisten kirjoitustensa pohjalta niin kuin 

paavillisen opin yleinen muoto on esitettynä skolastikkojen ajalta. 

4 Paavilliset pitävät nuo kohdat ja puolustavat niitä vielä tänään. 

Sotus näet sanoo Katolisessa tunnustuksessaan, että pyhät taivaassa 

ovat kanssa-auttajia ja kanssatyöskentelijöitä pelastuksemme to-

teuttamisessa. 

                                                 
27 Illuminatrix. 
28 Mediatrix. 
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Kölniläiset Antididagmassaan sanovat, että pyhät taivaassa esi-

rukoilevat puolestamme meitä auttaen kuin suojelijat, niin että Ju-

mala sallii laupiaasti tulla sovitetuksi pyhien ansioiden ja esiru-

kousten tähden, ja että Jumala heidän vuokseen suo meille lahjansa. 

Lindanus lainaa ja todistaa asian kuvitteelliselta seitsemänneltä 

synodilta: Pyhät taivaissa rukoilevat puolestani Jumalan luona, 

jotta heidän välittäjäntoimensa kautta Jumala olisi armollinen ja an-

taisi minulle ilmaiseksi synnit anteeksi. 

Salzgerius sanoo: Pyhiä on huudettava avuksi kahden hyvän 

asian takia: sekä jotta he rukoilisivat puolestamme että jotta he joko 

näkyvällä tai näkymättömällä tavalla auttaisivat meitä. 

Dietenbergius sanoo: Pyhien rukoileminen meidän puolestamme 

ei ole mitään muuta kuin että he ajavat meidän asiaamme Jumalan 

edessä uhraamalla ei meidän, vaan omia ansioitaan ja lupauksiaan 

meidän pelastuksemme saavuttamiseksi. 

Clichtoveus: Pyhien teot ovat sillä lailla Jumalaa miellyttäviä, 

että he niiden pohjalta eivät ainoastaan itse saavuta ikuista elämää, 

vaan myös voivat hankkia monia hyviä asioita niille, jotka pyytävät 

heidän apuaan. Samoin: Niin kuin asuinpaikat taivaassa ovat erilai-

set, samoin toisella pyhällä on toista, mitä hän voi jakaa. Niin Pie-

tari voi vaikuttaa epäuskoa vastaan, Agnes siveyttä vastaan jne. Sa-

moin hän kirjoittaa: Kun muuan luostarisisarelle oltiin suoritta-

massa viimeistä voitelua ja pappi luki litaniaa, neitsyt Mechtildille 

tuli ilmestys, jossa kukin pyhä omassa nimessään rukoili Kristusta 

polvillaan. 

5 Trenton dekreetti sisältää, hyväksyy ja vahvistaa tämän kaiken. 

Päättäähän se, että on hyvää ja hyödyllistä huutaa pyhiä hartaasti 

avuksi, ja Kristuksen kautta saatavien hyvien tekojen tähden paeta 

heidän esirukoustensa ja apunsa turviin. Se myös tuomitsee ne, 

jotka kieltävät pyhien avuksi huutamisen, niin että he rukoilisivat 

myös meidän kunkin puolesta erikseen. Vaikka dekreetin sanat on 



34 

sommiteltu niin, että ne näyttävät esittävän pyhien osaksi vain esi-

rukoilun, mutta ei laupeuden, armon ja hyvien asioiden lahjoitta-

mista, niin koska he kuitenkin tekevät erottelun pyhien rukoilemi-

sen ja heidän apunsa välille, he selvästi pitävät itse pyhien avuksi 

huutamisen ytimen siten kuin tähän mennessä paavillisessa kir-

kossa on ollut tavallista. Paavin käskystä Trenton dekreetin pohjalta 

julkaistu Katekismus osoittaa tämän ilman mitään kiertelyä sel-

vemmin ja suoremmin. Siinä nimittäin lukee: ́ Kristittyjen sanotaan 

palvovan (adorare) enkeleitä, mutta ei kuitenkaan jumalallisella 

kunnioituksella´. Se lisää Jaakobin huutaneen apua enkeleiltä ja 

pyytäneen enkeliltä siunausta, 1.Moos.32 ja 48. Enkeli, joka va-

pautti minut kaikesta pahasta, siunatkoon noita poikia. Pyhistä se 

kirjoittaa: ´Siitä syystä heitä on huudettava avuksi, koska he lak-

kaamatta rukoilevat ihmisten pelastuksen puolesta, ja heidän ansi-

oistaan ja armostaan Jumala toimittaa meitä kohtaan paljon hyviä 

asioita, ja he pyydettäessä hankkivat meille anteeksiannon ja välit-

tävät meille Jumalan armon´. Samoin: ´On luvallista paeta pyhien 

suosiollisuuden29 turviin ja käyttää hyväksi heidän apuaan. Hehän 

ottavat asiakseen meidän suojelumme´ jne. Tällä kohtaa lukija huo-

matkoon, että puolalainen Piotrkowin synodi yritti hieman lieven-

tää pyhien avuksi huutamista. Se nimittäin sanoo luvussa 18: ´Py-

hiltä ei pyydetä laupeutta, vaan ainoastaan esirukousta kuten muilta 

maailmassa eläviltä´. Roomalainen katekismus halveksii ja hylkää 

tämän lääkkeen ja opettaa, että on paettava pyhien suosiollisuuden 

turviin. 

6 Millaista siis pyhien avuksi huutaminen on ollut ja miten sitä 

vielä pidetään yllä ja puolustetaan paavillisessa kirkossa, sen me 

osoitamme heidän julkisista διδακτικοι̃ς30 -kirjoituksistaan. Sitä 

voidaan selvemmin tarkastella siinä itse tavallisessa ja julkisessa 

                                                 
29 Gratiam. Useimmiten sanaa käytetään hengellisissä yhteyksissä tarkoittamaan 
[Jumalan] armoa. 
30 Opetus-. 
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pyhien avuksi huutamisen käytännössä, joka julkisella arvovallalla 

on vahvistettuna, omaksuttuna ja tavanomaisena paavillisessa kir-

kossa. 

Legendojen pohjalta ja esimerkkitapauksina voitaisiin kuitenkin 

mainita lukemattomia ja mitä taikauskoisimpia asioita. Myös lä-

hiajalta ja julkisista kirjoituksista voitaisiin osoittaa, että paavilli-

suuden alaisuudessa yksittäisillä alueilla, kaupungeilla, perheillä, 

kodeilla, ihmisillä, tilanteilla, tiedon alueilla, sairauksilla jne. on ol-

lut erityinen pyhänsä, suojelijansa ja auttajansa, ja heitä on palvottu 

alttareilla, messuilla, kuvilla, kynttilöillä, paastoilla, juhlilla, lu-

pauksilla, pyhiinvaelluksilla ja avuksi huudoilla, vieläpä lausu-

malla Herran rukous. 

Saksalle on suojelijaksi osoitettu pyhä Martinus ja haarniskoitu 

Georgius., roomalaisille Pietari ja Paavali, espanjalaisille Jaakob, 

ranskalaisille Mikael ja Dionysius, sveitsiläisille neitsyt Maria, 

jonka paikka on erakkojen pimeässä metsässä. Unkarilaisilla on 

Ludvigin lisäksi se Maria, jonka paikka on Aachenissa. Puolalai-

silla on Stanislaus, moskovalaisilla Nikolaus, Dortmundilla Albert 

jne. 

Myös kaupungit ovat jakaneet keskenään pyhänsä. Milanolla on 

Ambrosius, Kölnillä kolme tietäjää, Augsburgilla Uldrich, Braun-

schweigilla Auctor, muilla Quintinus, Valentinus, Quirinus, Ursus, 

Oswald, Gangolff – loppumattomaksi kävisi luetella kaikki. Tuo-

hon paavillisten taikauskoon voidaan mitä osuvimmin sovittaa se, 

mitä Prudentius esittää pakanoita vastaan kirjassaan 2 

Symmachusta vastaan: 

 

Quamquam cur Genium Romae mihi fingitur unum? 

Cum portis, domibus, thermis, stabulis, soleatis 

Assignare suos genios, perque omnia membra 

Urbis, perque locos, geniorum millia multa 

Fingere, ne propria vacet angulus ullus ab umbra, jne. 
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Miksiköhän Rooman suojelushenki kuvataan minulle yhdeksi? 

Onhan teillä tapana omistaa porteille, kodeille, kylpylöille ja tal-

leille 

omat henkiolentonsa, ja kuvitella kaikkiin kaupungin jäseniin 

 ja paikkoihin monet tuhannet henkiolennot, 

ettei yhdestäkään kulmasta puuttuisi omaa varjo-olentoaan jne. 

 

Näin merimiehet huusivat avuksi Nikolausta ja Kristoforusta. 

Raesateen välttämiseksi ja satoa muilta vahingoittavilta rajuil-

moilta suojelemaan kutsuttiin Johannesta ja Paavalia. Tulipaloja 

vastaan huudettiin avuksi Agathaa ja Floreanusta. Vahingoilta suo-

jelu uskottiin Urbanukselle. Pilaantumista vastaan kutsuttiin Jodo-

kusta, heinäsirkkoja vastaan huudettiin Magnusta. 

Hanhista huolehtiminen uskottiin Gallukselle, munista huolehti-

minen Wendelinukselle, hevoset Eulogiukselle, härät Pelagiuk-

selle, siat Antoniukselle. 

Opiskelijat palvoivat Gregoriusta ja Katariinaa, kuvataiteilijat 

Luukasta, lääkärit Cosmaa ja Damianusta, lainoppineet Junoa, rat-

sumiehet Georgiusta, sepät Eulogiusta, suutarit Crispinusta, vaattu-

rit Gutmannia, savenvalajat Goarusta, metsästäjät Eustakhiusta ja 

portot Afraa ja Magdaleenaa. 

Ruttoa vastaan huudettiin apuun Sebastianusta ja Rokhusta, kuu-

metta vastaan Petronellaa, myrkkyä vastaan evankelista Johannesta 

ja apotti Benedictusta. Hammassärkyyn kutsuttiin avuksi Apollo-

niaa, silmäsairauksiin Otiliaa, sukupuolisairauksiin Apollinarista, 

kivitautia vastaan Liberiusta. pyhää tulta31 vastaan Antoniusta. Hal-

vautumia kohdanneet huusivat Wolfgangia, demonien kiusaamat 

Romanusta, kaatumatautiset Valentinusta, vangitut Leonardusta, 

synnyttäjät Margaritaa. Kadonneitten tavaroiden löytymiseen huu-

dettiin apuun Vincentiusta. Pyhä Felicitas lahjoitti poikavauvoja, 

                                                 
31 Ignis sacer oli ilmeisesti jokin ihosairaus. 
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Anna rikkautta. Barbara piti huolta, ettei kukaan kuolisi ilman sak-

ramenttia. 

Mutta kuka voisi luetella kaikkia näitä yksittäisiä, joita on luke-

mattomia? Olisi kuitenkin hyödyllistä, että kussakin maassa, maa-

kunnassa, kaupungissa ja kylässä sellaiset merkittäisiin muistiin tu-

levia sukupolvia varten jatkuvaksi muistutukseksi paavillisista tai-

kauskoisista käsityksistä. 

7 Mutta koska jotkut paavillisista esittävät korjaavan väitteen, 

että he eivät hyväksy tai puolusta rahvaan tai yksityisten harhoja, 

taikauskoisia käsityksiä ja väärinkäyttöjä, myös Trenton dekreetti 

lisää tämän loppuhuomautuksen: Kaikki taikausko pyhien avuksi 

huutamisessa hylätään. Mitä nämä taikauskoiset käsitykset pyhien 

avuksi huutamisessa ovat, sitä se ei selitä. Jos pitäisi poistaa kaikki 

taikauskoiset käsitykset eli kaikki se, mikä tapahtuu pyhien avuksi 

huutamisessa ilman Raamatun käskyä ja esimerkkiä, paavillisten 

harrastamaan koko kulttitoimintaan ei jäisi mitään. Siksi he ilman 

selitystä ovat lisänneet tämän loppulauseen osoittaakseen jotakin 

toivoa korjauksesta noiden yleisten huomausten verukkeella, jotka 

eivät merkitse mitään, ja samalla pitääkseen itse ytimet taikauskos-

saan, tai että heillä on jokin κρησφύγετον (pakopaikka), jos heitä 

ahdistetaan mitä karkeimpien taikauskoisten käsitysten esimerk-

kejä esittämällä. 

8 Me emme siis ota esimerkkejä yksityisten henkilöitten mistä 

tahansa rukoilemisista, vaan niistä, joita heidän seurakunnissaan 

julkisesti luetaan ja suurin huudoin julistetaan, ja joilla on julkinen 

paavillisen auktoriteetin hyväksyntä, millainen on pyhien avuksi 

huutaminen paavillisessa kirkossa, ja tästä kiistassa on kyse. 

9 Sielu todella kauhistuu noiden lausumista tai kuvaamista. 

Mutta koska paavillisten palkatut reettorit peittelevät ja suurella 

luottamuksella uskaltavat usein kieltää niitä, ja koska meikäläisille, 

jotka eivät ole olleet tekijöinä tai katselijoina mukana tuossa Ilmes-

tyskirjan kuvaamassa Babylonin vankeudessa, eivät nuo esimerkit 
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kauheasta epäjumaluushulluudesta32 ole kyllin tunnettuja, minä 

nielen tuon vaivannäön tuottaman inhon ja harmin: Kokoan heidän 

julkisesti käyttöön ottamistaan ja paavillisessa kirkossa julkisella 

arvovallalla vahvistetuista sekvensseistään (kuten he niitä kutsu-

vat), hymneistään ja rukouskirjoistaan esimerkkejä pyhien avuksi 

huutamisesta osoittaakseni julkisesti profeetan sanan mukaan pa-

kanoille ja kansoille paavillisen taikauskon häpeällisyyden ja hä-

peän, ja jotta meikäläiset voisivat asettaa eteensä katseltavaksi paa-

villisen epäjumaluushulluuden kuin συνόψει (yhdellä katsauk-

sella), etteivät paavillisen häpeällisyyden suojelijat yrittäisi päästä 

pakoon joko peittelemällä tai kieltämällä sitä, mikä on julkista ja 

ilmeistä. Näin tämän kiistan varsinainen aihe pyhien avuksi huuta-

misesta voidaan kuvata mitä selvimmin ja argumentit oikeammin 

selittää. 

10 Sen kyllä mielelläni myönnän, että sekvensseihin, hymneihin 

ja kollehtoihin sisältyy monia hyviä ja tosia ajatuksia elegantisti ja 

lyhyen oppineesti esitettynä, ja niitä me syystä rakastamme, pi-

dämme ja käytämme. On kuitenkin surtava sitä, että niihin on se-

koittuneena paljon sellaista, mikä ei ole Jumalan sanan mukaista, ja 

tuoksahtavat ilmiselvältä taikauskolta. Noiden joukosta me siis 

osoitamme niitä, joita paavillisessa kirkossa on pyhien avuksi huu-

tamiseen liittyen julkisesti käytössä ja omaksuttu.33 

  

                                                 
32 Idolomania. Myös epäjumalanpalvelus. 
33 Chemnitz ei jatkossa lainauksissaan tuo millään merkeillä tai rivinvaihdoilla 
esiin teksteissä usein selvästi tajuttavaa rytmitystä, vaan kirjoittaa kaiken peräk-
käin kuin proosaesityksessä. 
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ERINÄISIÄ ROOMALAISIA TEKSTEJÄ PYHIEN AVUKSI 
HUUTAMISESTA 

AUTUAAN NEITSYT MARIAN HETKIPALVELUSTEN 
KULKU HILDENSHEIMIN SEURAKUNNAN LITURGIAN 

MUKAAN 

Iloitse, neitsyt Maria. Olet yksin poistanut kaikki harhat koko 

maailmassa. 

Katso minut arvolliseksi ylistämään sinua, pyhitetty neitsyt. 

Anna minulle voimaa vihollisiasi vastaan. 

Kaikkein pyhimmän jumalansynnyttäjän neitsyt Marian ja kaik-

kien pyhien rukouksilla ja ansioilla pelastakoon ja suojelkoon meitä 

kaikkivaltias ja laupias Jumala, aamen. 

Oi Maria, ota vastaan rukouksemme, tule kuulemaan pyhäk-

köösi, tuo meille sovituksen vastalääke, puolusta sitä, mitä me si-

nulta pyydämme, salli sen olevan saavutettavissa, mitä me uskossa 

ja mielellä pyydämme, ota vastaan se, mitä me uhraamme, lahjoita, 

mitä pyydämme, puolusta siltä, mitä pelkäämme. 

Pyhä Maria, tule viheliäisten avuksi, auta arkoja, vaali itkeviä, 

rukoile kansan puolesta, tule apuun papiston puolesta, rukoile hurs-

kaan naissukupuolen puolesta. Tuntekoot huojennusta kaikki, jotka 

viettävät sinun nimesi muistoa. Ole läsnä ja valmiina pyytävien ää-

nille, ja tuo meille kaikille toivottu vaikutus. 

Pyydämme, Herra, katso armollisesti heikkoutemme puoleen, ja 

käännä meistä kaikkien pyhiesi esirukouksien lepyttämänä pois 

kaikki paha, jonka me syystä ansaitsemme. 

Pyydämme, kaikkivaltias isä, sinua sallimaan hauraudellemme 

avun, niin että me, jotka vietämme pyhän jumalansynnyttäjän neit-

syt Marian muistoa, nousisimme hänen esirukoustensa avulla pois 

vääryyksistämme. 
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Nyt me hartaasti pyydämme sinua, ikuisen kuninkaan pyhä theo-

tocos34 ja puoliso, että aina ja kaikkialla suojelisit meitä lempeästi. 

Pyydämme, Herra, että pyhän ja aina neitseen jumalansynnyttä-

jän Marian ansiot seuraisivat meitä, ja että ne aina huutaisivat mei-

dän hyväksemme avuksi sinun lempeyttäsi.  

Salli armollisesti, Jumala, joka olet tuonut kaikille pyhille ikui-

sen autuuden palkinnot, että me, joita syntiemme taakka painaa, 

saisimme luonasi avun heidän rukouksillaan. 

Terve, laupeuden Kuningatar. Terve, elämämme, suloisuutemme 

ja toivomme. Me maanpakolaiset, Eevan pojat, huudamme puo-

leesi. Tässä kyynelten laaksossa me surren ja itkien huokaamme 

puoleesi. Hei siis, asianajajamme, käännä meidän puoleemme nuo 

laupiaat silmäsi. Osoita meille tämän maanpakolaisuutemme jäl-

keen Jeesus, kohtusi siunattu hedelmä. Oi lempeä, oi hurskas, oi 

suloinen Maria. 

JAE 

Kaikessa ahdistuksessamme ja ahdingossamme riennä avuk-

semme, hurskas neitsyt Maria. 

KOLLEHTA 

Pyydämme, Herra, suojele palvelijoitasi rauhan turvalla, ja saata 

meidät turvaan kaikista vihollisistamme autuaan Marian suojeluk-

seen luottaen. 

ANTIFONI VALITATTARESTAMME 

Vahingoittumaton, koskematon ja puhdas olet, Maria. Sinut on 

tehty loistavaksi taivaan portiksi. Oi armias Kristuksen rakkain äiti, 

ota hurskaasti vastaan ylistykset, niin että sydämemme ja ruu-

miimme olisivat puhtaat. Ne hartaat sydämet ja suut pyytävät nyt 

                                                 
34 Jumalansynnyttäjä (kr.) 
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apua. Myönnä meille kautta aikain anteeksianto sinun suloäänisten 

rukoustesi kautta. 

Meren tähti, tule avuksi kaatuvalle kansalle, jonka huolena on 

nouseminen. 

Rukoilemme sinua, sinä kaikkein hurskain jumalansynnyttäjä 

neitsyt Maria, ainoasyntyisen poikasi, Herramme Jeesuksen Kris-

tuksen rakkauden kautta, ettet jättäisi apuasi vaille meitä surkeita 

syntisiä, vaan aina auta ja vahvista meitä pyhässä palveluksessasi, 

jotta turvassa pääsisimme paratiisin porteille sinun katseesi alle, ja 

että siellä ansaitsisimme nähdä sinun rakkaimman poikasi ja hänen 

kanssaan iloita ikuisessa riemussa. 

Hän on voiman nainen, joka murskasi käärmeen pään35, käänty-

käämme me syntiset hartaasti hänen apunsa puoleen, lyökäämme 

syyllisiin rintoihimme sanoen: Pyhä, pyhä, pyhä Maria, lempeä ja 

hurskas, tee meidät rukouksillasi osallisiksi taivaallisesta kirkkau-

desta. 

Muista neitsyt äiti Jumalan edessä seistessäsi, että puhuisit hyvää 

meidän puolestamme, ja että Jumala kääntäisi vihansa pois meistä. 

Terve sinä ruusu, neitsyt Maria, oi jalo, lempeä ja hurskas. Anna 

meidän toteuttaa viisautta ja nauttia valittujen kanssa armosta, että 

ylistäisimme sinua sävelin, ja torju meidän vikamme; anna neitsyt 

Maria meille iloa. 

Pyydämme, kaikkein pyhin neitsyt, vapauta meidät kaikesta pa-

hasta ja rukoile syntiemme tähden. 

Vapautukaamme hänen hurskaalla esirukouksellaan käsillä ole-

vasta pahasta ja ikuisesta kuolemasta. 

Oi jalo Maria, yli kaikkien kaunis, hanki meille anteeksianto. Oi 

hyväntahtoinen Maria, suloinen, lauhkea ja kaunis, lähennä meihin 

                                                 
35 Nova Vulgata on korjannut tämän Vulgatan pitkäaikaisen ja teologiaan harhai-
sesti vaikuttaneen käännösvirheen 1,Moos.3:15: Käärmeen päätä ei ollut murs-
kaava vaimo (ipsa), vaan vaimon siemen (ipsum), Kristus. 
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armo. Oi kunniakas Maria, ihastuksessa ihastuttava, valmista 

meille kirkkaus. 

ENNEN MESSUA LAUSUTTAVISTA 
VALMISTAUTUMISISSANOISTA 

Koko vääryyteni syyllisyyden tähden en ole arvollinen elämään, 

koska olen tehnyt syntiä lapsuudesta saakka tähän asti sinun ja 

kaikkien pyhiesi edessä – mutta heidän ansioittensa ja esirukous-

tensa tähden suo minulle laupeuttasi ja kaikkien syntieni anteeksi-

anto. 

MARIAN MYÖTÄKÄRSIMYKSISTÄ 

Muista näitä seitsemää kidutusta ja tuskaa ikuisella muistolla, 

niin että me, jotka huudamme sinua avuksi, tämän kautta voisimme 

tulla saatetuiksi ikuiseen kirkkauteen. 

Sinun luoksesi minä siis tänään pakenen, oi murheellisten aino-

kainen toivo. Täynnä luottamusta uskon itseni hartaasti sinulle kai-

kessa hädässäni. Tänään ja aina valitsen ja toivon sinut kaikista 

muista äidiksi ja suojelijaksi. 

Vapauta minut kaikesta pahasta ja rukoile syntieni puolesta. 

Terve, Maria, elävien ja kuolleiden pelastus ja lohduttaja, ole kans-

sani kaikissa ahdistuksissani, kiusauksissani, hädässä ja ahdin-

goissa, ja erityisesti kuolemani hetkellä, ja hanki minulle kaikkien 

syntieni anteeksianto ja taivaallisen isänmaan kirkkaus. 

AUTUAAN NEITSYT MARIAN 
SEITSEMÄSTÄ RUUMIILLESTA ILOSTA 

Iloitse neitsyt tähti Maria, puhdista meidät synneistämme. Tee 

meidät aina hedelmöitetyiksi pelastusta tuottavalla synnytykselläsi, 

sydämeltämme puhtaiksi ja tee laupiaasti meidät hedelmällisiksi. 

Anna meidän hurskaasti nousta rikoksestamme, kohota korkeuteen 

monien vääryyksien painamat sydämemme. Osoita meille raukoille 
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rikoksen helpotus, ja tämän surkeuden jälkeen johda meidät elämän 

isänmaahan. Oi suloinen Jumalan ystävä, keväinen ja kaunis: 

muista minua kun kuolemani hetki tulee. 

Kunnioitettavien ilojen kunniakas Herra, viettäessämme synnyt-

täjäsi, kaikkein pyhimmän aina neitseen Marian muistoa, rukoi-

lemme sinua hartaasti, että hänen esirukoustensa tullessa väliimme, 

tekisit meidän tulevaisuudessa osallisiksi taivaallisista lohdutuk-

sista ja siitä ilosta, josta hän nyt kanssasi iloitsee. 

AUTUAAN NEITSYT MARIAN 
SEITSEMÄSTÄ TAIVAALLISESTA ILOSTA 

Iloitse, kurjien äiti. Palkintojen isä on antava täällä sinua palve-

leville soveliaan palkinnon, ja ylhäällä taivaallisissa onnellisen tai-

vaan sijan. 

Suloisin Herra Jeesus Kristus, joka olet täyttänyt autuaan synnyt-

täjäsi, kunniakkaan neitsyt Marian taivaassa ikuisilla ja onnellisilla 

iloilla, salli armollisesti tapahtua, että suot hänen ansioillaan ja jat-

kuvilla esirukouksillaan sielun ja ruumiin pelastuksen ja vaurau-

den, ja saisimme onnellisesti saapua autuutesi ilojen ja saman kun-

niakkaan neitsyen ilojen luo. 

AUTUAAN NEITSYT MARIAN RUUSUKOSTA 

Oi hyveitten astia, taivaan kuningatar, Kristuksen asunto, ahdis-

tuneitten pelastus, turvallinen suojapaikka, heikkojen pelastaja. 

Kuule etsivien palvelijoiden rukoukset, ja rukoile Jumalaa meidän 

raukkojen puolesta, sillä sinä kykenet saavuttamaan sen, mitä vain 

pyydät. Äärimmäinen tarve pakottaa meitä pyytämään sinulta, 

meitä, joita tyrskyjen keskellä julma meri lyö. 

Epätoivoisen sielun elvyttäjä ja pelastaja, hengellisen armon kas-

telija ja lahjoittaja. Mitä etsin ja mitä huokaan, on: Paranna haavani. 
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Anna sinua pyytävälle mielelle armon lahjoja ollakseni siveä, mal-

tillinen, mieluisa, rohkea, raitis, hurskas, suora, harkitseva, teesken-

telemätön, oppinut ja jumalallisella puheella varustettu, kestävä, ar-

vokas ja mieluisa, hyväntahtoinen, rakastettava, viisas sydämeltä, 

puheessa totuuteen pyrkivä, pahaa tahtomaton, Jumalaa rakastava 

ja aina teossa hurskas. 

Syntisten lohduttaja, heikkojen hoitaja, harhailevien takaisin kut-

suja, vanhurskaitten vahvistaja, hylättyjen toivo ja auttaja ja minun 

alttein auttajani, uskon tänään ja joka päivä sieluni sinulle, kunnia-

kas Valtiatar, että varjelisit minut, sinun suojelukseesi uskotun, Pa-

holaisen kaikista pahoista teoista ja petoksista ja kuolemani het-

kellä jatkuvasti olisit läsnä auttamassa ja johtaisit sieluni onnelli-

sesti ikuisiin iloihin. 

Oi Valtiattareni pyhä Maria, uskon itseni tänään ja joka päivä si-

nun siunatun luotettavuutesi varaan ja erityiseen suojeluun sekä 

laupeutesi syliin, myös sieluni ja ruumiini kuolemani hetkellä. Us-

kon huomaasi kaiken toivoni, lohdutukset, ahdingot, surkeudet ja 

elämäni lopun, pyytäen, että sinun pyhän esirukouksesi ja kunniak-

kaiden ansioittesi kautta kaikki minun työni ohjattaisiin ja järjestet-

täisiin sinun ja poikasi tahdon mukaisesti minun hyödykseni. 

Rukoilen, että varjelisit minut synneiltä ja loukkauksilta, kaikelta 

inhimilliseltä hämmennykseltä, pelottavalta vihan tuomiolta, epä-

puhtailta ajatuksilta, kaikelta kuolemansynniltä, äkilliseltä ja odot-

tamattomalta kuolemalta, kaikilta sielun ja ruumiin, kunnian ja 

omaisuuteni vaaroilta, ja ettet koskaan sallisi minun tekevän sel-

laista syntiä, jolla menettäisin sinun suosiosi36. Anna minulle kor-

jausta menneistä, varjelusta nykyisiin ja varovaisuutta tuleviin asi-

oihin. Anna minulle tässä elämässä altista apua, ja ole minulle puo-

lestapuhujana vavisuttavalla tuomiolla sinun poikasi, Herramme ja 

Jumalamme Jeesuksen Kristuksen edessä. 

                                                 
36 Gratiam (myös: armosi). 
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Oi suloisin Valtiatar, täynnä laupiasta mieltä, tule minun syntisen 

raukan avuksi, ennen kuin minut yllättää äkillinen ja odottamaton 

kuolema. Rukoile puolestani, siunattu neitsyt Maria, ainoasyntyi-

sen poikasi rakastettavan kuoleman tähden, että syntejä kiroamalla, 

Paholaisesta ja hänen teoistaan irti sanoutumalla, tosi murtumisella, 

puhtaalla ja nöyrällä tunnustuksella, täydellisellä katumuksella ja 

hyvittämisellä, lähimmäisen rakastamisella, minä poikasi kanssa 

sovitettuna siirtyisin pois tästä maailmasta, ja toteuta kanssani lau-

peutesi, oi autuas äiti neitsyt Maria, tuona vavisuttavana hetkenä, 

jolloin kuollut kieleni ei enää voi liikuttaa itseään huutamaan sinua 

avuksi, eivätkä silmäni voi tavoittaa valoa eivätkä korvani ole 

avoinna millekään äänelle. Muista silloin rukouksiani, joita nyt oi 

Maria vuodatan hurskaisiin korviisi, ja riennä avukseni tuona vii-

meisenä hätäni hetkenä, jotta vapautuisin Paholaisen palvelijoista 

ja tulisi asetetuksi poikasi uskovien ja ystävien joukkoon. 

Terve hedelmällinen neitsyt, täynnä armoa, maailman toivo ja 

kunnia, koskematon äiti, syntien anteeksianto, pyhitetty puoliso, ih-

misten lohduttaja, rakkauden side, syntien puhdistaja, vikojen 

hoito. Terve lempeyden astia, armon lammikko, hoivan satama, elä-

män lääke, anteeksiannon kaataja37, tuoksuva voide, armon 

lamppu: nouse, tule, kiiruhda, ylhäinen kuningatar, liitä minut liit-

toon Kristuksen kanssa, ohjaa aina minua, valaise sydämeni, sinä 

loistava meren tähti, ja suojele aina vihollisen juonittelulta. Oi kun-

niakas neitsyt Maria, ikuisen kuninkaan äiti, vapauta meidät kai-

kesta pahasta ja helvetin rangaistuksista.  

AAMULLA JA ILLALLA LUETTAVA SIUNAUS 

Herramme Jeesuksen Kristuksen rauha ja hänen kärsimyksensä 

voima, pyhä ristinmerkki, autuaan neitsyt Marian puhtaus, kaikkien 

                                                 
37 Pincerna merkitsee varsinaisesti juomanlaskijaa/jakajaa, (esim. 1,Moos.40:1; 
faaraon juomanlaskijat, Vulg.). 
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pyhien siunaus, enkelien suojelus ja kaikkien Jumalan valittujen 

esirukoukset olkoot minun ja kaikkien vihollisteni välissä, näky-

vien ja näkymättömien, nyt, aina ja kuoleman hetkellä jne. 

RUKOUS OMALLE ENKELILLE 

Enkelini, joka olet ylhäinen hurskas suojelijani, pelasta minut, 

joka olen sinulle omistautunut, ja puolusta, ohjaa ja pyyhi mieleni, 

josta valuu vikoja ja saastaa, ja pyydän sinua olemaan jatkuvasti 

luonani ja jälleen kohottamaan kaatuvaa.  

PYHÄSTÄ PAAVALISTA 

Tämän lihassa olemisen rajan jälkeen katso arvollisiksi johtaa 

sinne sinua rukoilevat, jotka olet saattanut tuntemaan totuuden va-

lon. 

PYHÄSTÄ APOSTOLI BARTHOLOMEUKSESTA 

JAE 

Rukoilemme hartaasti toivoen, että saisimme nauttia Jumalasta 

syyllisyydestä vapaan apostolin rukouksien avulla. Pyydämme, että 

hänen suojeluksessaan hylkäisimme vahingolliset asiat ja saavut-

taisimme ikuisen hyvän. 

JAAKOB VANHEMMASTA 

Terve muukalaistesi erityinen turva, kuule hyväntahtoisesti pal-

velijoittesi lupaukset, auta sinua palvelevia ja johda taivaallisiin. 

PYHÄSTÄ TUOMAASTA 

Tee meidät, jotka sinua hartaasti rukoilemme, arvollisiksi ole-

maan lujia uskossa häneen, jonka kädelläsi koettaen ansaitsit tun-

nustaa Jumalaksi. 
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YHDESTÄ APOSTOLISTA 

Terve pyhä Herramme Jeesuksen Kristuksen (kuka tahansa) 

apostoli. Pyydän hänen rakkautensa kautta, joka sinut maailmasta 

valitsi, että vapauttaisit minut, arvottoman palvelijasi, kaikista vas-

toinkäymisistä ja kaikesta ruumiin ja sielun vastuksesta, ja jotta 

johtaisit minut sieluni vastaan ottaen kuolemani hetkellä ikuiseen 

elämään. Rukoile puolestamme autuas (nimeltä) apostoli, jotta si-

nun kauttasi ansaitsisin iloita ikuisuudessa. 

Me pyydämme, kaikkivaltias Jumala, että sinun autuas apostolisi 

(nimeltä) pyytäisi puolestamme apua, jotta me syyllisyydestämme 

vapaaksi päästettyinä vapautuisimme kaikista vaaroista. 

PYHÄSTÄ PANCRATIUKSESTA 

Oi voittamaton marttyyri, kaikista autuain Pancratius, joka kestit 

vainossa Kristusta tunnustaen, ansaitkaamme sinun rukouksellasi 

voittaa paha hyvällä. 

Pyydämme sinua Herra katsomaan armollisesti heikkoutemme 

puoleen. Käännä pois kaikki paha, jonka syystä ansaitsemme, py-

hien marttyyriesi ja samalla paavien Cornelius ja Cyprianus esiru-

kouksen lepyttämänä. 

PYHÄSTÄ GEORGIUKSESTA 

Hän pelastakoon meidät synneistämme, jotta voisimme taivaassa 

levätä autuaitten kanssa. 

PYHÄSTÄ BLASIUKSESTA 

Pyhä Blasius, ylistettävä mies jne. Sinä annat langenneille taas 

helpotuksen ja heikoille avun. Rukoile meidän puolestamme, että 

Jumala rikastuttaisi meidät taivaallisella palkalla autuaitten luona, 

kirkkautensa valtakunnalla. 
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Suo armollisesti sinä Jumala, joka olet sallinut autuaan marttyy-

risi ja paavin Blasiuksen esirukouksen kautta kaikkien häntä muis-

tavien tulevan vapautetuiksi mistä tahansa ahdistuksesta, heikkou-

desta ja vastoinkäymisestä, että me, jotka hänen muistoaan vie-

tämme maan päällä, hänen rukoillessaan saavuttaisimme kirkkau-

den taivaissa. 

 PYHÄSTÄ ERASMUKSESTA 

Pyydämme, että aina pysyisi ilona puutteenalaisilla sanoma, jolla 

jo on taivaassa kansalaisensa, joka osaa tukahduttaa omat puut-

teensa, ja niin Erasmus valmistetaan, että hän kuoleman koetuk-

sessa pyyhkisi pois syyllisyytemme. 

Saata meidät hänen ansioillaan ja rukouksillaan voittamaan kaik-

kien vihollistemme kaikki väijytykset, ja vapautumaan ruumiin ja 

sielun köyhyydestä ja ikuisesta kuolemasta. 

Jumala, jonka kirkon puolesta kunniakas marttyyri ja paavi Tuo-

mas kuoli jumalattomien miekoilla, pyydämme sinulta, että kaikki, 

jotka huutavat hänen apunsa puoleen, saavuttaisivat hänen pyyn-

tönsä pelastusta tuottavan vaikutuksen. 

PYHÄSTÄ KRISTOFORUKSESTA 

Oi kunniakas marttyyri Kristoforus, muista meitä Jumalan puo-

leen joka hetki, ja auta viivyttelemättä, suojele ruumistamme, aisti-

amme ja kunniaamme sinä, joka olet täällä ansainnut kantaa taivaan 

kukkaa käsivarsillasi meren yli. Tee meidät niin suuren arvosi 

kautta vääryyttä välttäviksi ja tosi Jumalaa koko sydämellä rakas-

taviksi lupauksilla yli kaikkien noiden maallisten asioiden, jotta tä-

män surullisen maailman houkutusten jälkeen sinun läsnä ollessasi 

meidät johdettaisiin taivaan valtakuntaan. 

Salli armollisesti, Jumala, joka vahvistit autuasta marttyyri Kris-

toforusta kestävyyden voimalla kärsimyksessä, että me, jotka vie-
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tämme hänen muistoaan, varjeltuisimme hänen ansioillaan ja ru-

kouksillaan kaikesta ruumiin ja sielun heikkoudesta ja onnellisesti 

pääsisimme ikuisiin iloihin. 

Pyydämme, Herra, että autuaan marttyyrisi ja paavin Lambertuk-

sen esirukous ei lakkaisi lepyttämästä sinun vanhurskauttasi mei-

dän hyväksemme eikä tekemästä meidän palvelustamme sinulle 

omistetuksi. 

PYHÄSTÄ KOSMASTA JA DAMIANUKSESTA 

Oi kaikkein hurskaimmat lääkärit, jotka loistatte taivaissa ansi-

oistanne kirkkaina. Varjelkaa rutolta ja ruumiin ja tekojen vam-

malta, ettemme tavoiltamme heikkenisi tai hengeltämme kuolisi, 

vaan nousisimme nopeasti sielun kuolemasta ja eläisimme armossa, 

kunnes saavutamme taivaan pyhät palatsit. 

Myönnä meille arvottomille palvelijoillesi, jotka vietämme noi-

den pyhien marttyyrien kunniakasta muistoa, että heidän esirukous-

tensa tullessa väliin tulisimme temmatuiksi pois kaikista demonien 

ansoista ja kaikista tämän elämän vastoinkäymisistä, ja kuluttai-

simme nykyisen ajan sinua ylistäen niin, että kaikki synnit anteeksi 

saaneina siirtyisimme tämän elämän vaarojen jälkeen pysyviin iloi-

hin. 

 PYHÄSTÄ SEBASTIANUKSESTA 

Rukoile puolestamme, Kristuksen marttyyri Sebastianus, että an-

saitsisimme kulkea läpi laajan ruton vahingoittumattomina, ja sai-

simme omistaa Jeesuksen Kristuksen lupauksen. 

Jumala, joka vahvistit kunniakasta marttyyriasi Sebastianusta us-

kossa ja rakkaudessa sinuun niin palavasti: anna meille syntisille 

raukoille hänen ansioillaan ja esirukouksellaan kaikessa ahdistuk-

sessa apu, vainossa lohdutus ja ahdingoissa turva. 
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PYHÄSTÄ MARTTYYRI VINCENTIUKSESTA 

Kuuluisa mies Vincentius, Herran kallisarvoinen marttyyri, 

jonka esirukous hankkikoon meille anteeksiannon, joka ansaitsit 

kärsimyksesi kidutusten kautta ikuisen voitonseppeleen ja ikuisen 

kruunun. 

14 AUTTAJASTA 

Jumalalle rakkaitten pyhien joukossa Kirkko julistaa teidät autu-

aiksi auttajiksi. Pelastakoon Jumala teidän kauttanne täällä surun 

laaksossa meidät epävakaat, jotka huudamme hänen puoleensa. 

Anna tapahtua, että jokainen, joka hädässään huutaa heidän apu-

aan, saavuttaisi lupaamasi armon mukaan pelastusta tuottavan vai-

kutuksen, jota ovat pyytäneet. 

PYHÄSTÄ PIISPA BERNWARDISTA 

Oi Saksin jalokivi, hurskauden malli, isänmaasi kaunistus, rau-

han päällikkö Bernward, kohota meidät alas painetut, riennä häm-

mentyneitten avuksi, ohjaa Kristuksen, hyvyyden lähteen luo. 

Hurskas esipaimen Bernward, muista tekojasi, seiso korkeimman 

tuomarin edessä köyhiesi lauman puolesta. 

Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, huudamme nöyrästi mittaa-

mattoman lempeytesi puoleen, että me, jotka lukemattomasti 

olemme tehneet syntiä lihamme haurauden estäminä, saisimme 

avun autuaan tunnustajasi ja paavin Bernwardin jatkuvista rukouk-

sista niin kauan kuin hänen ansioittensa tukemina vapaudumme 

kaikesta mielen ja ruumiin vastoinkäymisestä. 

PYHÄSTÄ PIISPA GODEHARDISTA 

Hyvä esipaimen, auta meitä ahdingoissamme ja pelasta meitä 

taistelussamme ikuisilta rangaistuksilta. 
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PYHÄSTÄ AUGUSTINUKSESTA 

Iloitse esipaimen Augustinus. Kuule meitä, jotka sinua rukoi-

lemme, ja johda kuolemamme jälkeen meidät iloitsevina taivaalli-

siin valtakuntiin. 

PYHÄSTÄ AMBROSIUKSESTA 

Oi kuuluisa opettaja ja esipaimen Ambrosius, ohjaa elämäni kul-

kua, vedä tämän elämän jälkeen sielu iloihin sinne ylös, missä an-

saitsisin mietiskellä Jumalaa ja tulla hurskaasti liitetyksi vanhurs-

kaisiin kirkkaudessa, niin että kuten me maan päällä saimme sinut 

ikuisen elämän opettajaksi, me olisimme arvolliset omistamaan si-

nut aina esirukoilijana luonasi taivaissa.  

PYHÄSTÄ HIERONYMUKSESTA 

Tule avuksi surulliselle kansalle, Hieronymus, Kristuksesta opet-

taja ja ystävämme, sinä mitä hienoimman kielen lähde. Pyydämme, 

että kenen muistoa kunnioitamme, aina saisimme oppia hänen ope-

tuksistaan ja apua ansioistaan. 

PYHÄSTÄ BERNHARDISTA 

Pyydämme, Herra, että autuaan apotti Bernhardin esirukous suo-

sittelisi meitä, niin että saavuttaisimme hänen suojeluksessaan sen, 

mihin emme omilla ansioillamme kykene. 

PYHÄSTÄ FRANSISKUKSESTA 

Oi Fransiskus, auringon valo, sinä erityinen ristiinnaulittu jo 

kerskailet Kristuksen kanssa taivaallisten kuorossa. Ole meille elä-

män tie, esitä meidän puolestamme aina Kristukselle hurskaat stig-

masi. Rukoile palvelijoittesi puolesta, jotta kurjuudesta vapautet-

tuina ylistäisimme suloisesti kanssasi Kolminaisuutta ikuisesti. 
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PYHÄSTÄ JOOSEFISTA, HERRAN ELÄTTÄJÄSTÄ 

Iloitse Joosef, Daavidin poika, rukoile puolisosi neitsyen poikaa, 

että hän olisi leppynyt meitä kohtaan ja asettaisi oikealle puolel-

leen. 

PYHÄSTÄ ROKHUKSESTA RUTTOA VASTAAN 

Jumala, joka lupasit autuaalle Rokhukselle enkelisi kautta, joka 

oli tuomassa tälle kirjoitustaulua, että joka häntä huutaa avuksi, ei 

ole kokeva mitään ruton kidutusta: Pyydämme, että me, jotka vie-

tämme hänen muistoaan, vapautuisimme hänen ansioillaan ikui-

sesta kuolemasta. 

PYHÄSTÄ LIBORIUKSESTA SAPPIKIVIÄ VASTAAN 

Jumala, joka koristit autuasta kunniakasta paaviaasi Liboriusta 

lukemattomin ihmein, erityisesti etuoikeudella parantaa sappiki-

vien tuskia, me pyydämme, että ansaitsisimme hänen ansioillaan ja 

esirukouksella näistä ja muista vaivoista vapautettuina nauttia ikui-

sista iloista. 

 TIETYSTÄ TUNNUSTAJASTA 

Pyhä (joku nimi), puhdista meidät, palvelijasi, hurskaalla rukoi-

lullasi kaikesta syyn alaisuudesta, suosittaen Jumalalle, että hän te-

kisi meidät osallisiksi taivaallisista iloista. 

Pyydämme, Herra, että autuaan (nimi) tunnustajan esirukous 

suosittakoon meitä, että sen, mihin emme omilla ansioillamme ky-

kene, saavuttaisimme hänen suojeluksessaan. 

Pyydämme sinua lempeästi suomaan meille laupeuttasi, Herra, 

autuaitten tunnustajiesi tullessa väliin, ja olemaan armollinen hei-

dän esirukoustensa tähden. 
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 PYHÄSTÄ DOROTHEASTA 

Kaikkivaltias, ikuinen Jumala, jonka nimessä kunniakas neitsyt 

ja marttyyri Dorothea voitti kaikenlaiset kidutukset, sinua me nöy-

rästi rukoilemme, että hänen tullessa väliimme voittaisimme kaikki 

vaarat ja tuntisimme hänet kaikessa hädässämme nopeaksi autta-

jaksi meille. 

PYHÄSTÄ BARBARASTA 

Pyydämme, Herra, että autuaan neitsyen ja marttyyrisi Barbaran 

esirukous auttaisi aina ja ettemme kuolisi äkillisesti. 

PYHÄSTÄ AGNETHASTA 

Terve jalo Agnes, säilytä minut oikeassa uskossa, suloinen ja ra-

kastettu neitsyt. Rukoilen sinua: Anna kaikkien täydellisellä rak-

kaudella hurskaasti palvoa Jumalaa, joka on sinut valinnut. 

Jumala, joka koristit autuaan neitsyesi Agneksen rakkaudella si-

veyteen, ja säilytit poltettaessa vahingoittumattomana, pyydämme: 

Anna meidän hänen ansioillaan ja rukouksillaan tulla tuetuiksi sa-

malla siveyden rakkaudella ja vapaiksi kaikesta vikojen poltteesta. 

PYHÄSTÄ APOLLONIASTA 

Kristuksen suurenmoinen neitsyt Apollonia, vuodata rukouksia 

puolestamme Herralle, että hän poistaisi kaiken vahingollisen, ett-

emme rikostemme syyllisyyden vuoksi kärsisi hampaitten sairau-

desta, vaan saisimme kiittää niin päämme kuin ruumiimme tervey-

destä. 
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PYHÄSTÄ KRISTIINASTA 

Onnellinen neitsyt Kristiina, katso meidän rukoilevien puoleen, 

ettei meitä tuomittaisi jumalattomien kanssa. Pelasta meidät py-

hällä rukouksellasi. 

KYMMENESTÄ TUHANNESTA NEITSYESTÄ. 

Oi te kuuluisat tytöt, täyttäkää nyt minun tahtomiseni, ja kun 

kuolemani hetki koittaa, tulkaa viivyttelemättä avuksi, ja niin ras-

kaana ajankohtana puolustakaa minua, rukoilevaa, demonien hyök-

käykseltä. 

Salli armollisesti, että ansaitsisimme heidän rukouksillaan ja an-

sioillaan tulla sijoitetuiksi heidän kanssaan ikuiseen autuuteen. 

TIETYLLE NEITSYELLE 

Terve pyhä (nimi) Jumalan kiitetty neitsyt, suosita meitä rukouk-

sillasi Kristukselle. Me ahdistuksiin joutuneet huudamme puoleesi. 

Me huokaamme puoleesi apua etsien. Hei, Jumalan valittu neitsyt, 

kallista silmiesi ilahduttava katse meidän puoleemme. Saata leppy-

neeksi ristiinnaulittu Kristus, joka poistaa maailman syyllisyyden, 

oi lempeä, oi hurskas, oi suloinen neitsyt. 

PYHÄSTÄ ANNASTA 

Jumala, joka halusit autuaan Annan tulevan synnyttäjäsi äidiksi: 

Pyydämme sinua, että saavuttaisimme molempien, äidin ja tyttären, 

ansioilla ikuiset valtakunnat. 

PYHÄSTÄ MARTASTA 

Kaikkivaltias ikuinen Jumala, jonka poika, omaksuttuaan lihan 

puolestamme, katsoi arvolliseksi vierailla autuaan Martan talossa: 

Salli armollisesti, että hänen rukouksillaan ja ansioillaan, joka suo-

peasti otti maan päällä hänet vastaan, me ansaitsisimme laupiaasti 

tulla otetuiksi taivaisiin. 
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PYHÄSTÄ BRIGITTASTA 

Oi hyvä äiti Brigitta, suloinen ohjaaja ja rouva, rukoile puoles-

tamme. Johda meidät, jotka olemme tällä merellä haaksirikkoisia, 

sinun pelastusta tuottavalla johdollasi elämän voittopalkintoihin. 

PYHÄSTÄ GERTRUDISTA 

Pyydämme sinua, Jumala, joka erityisellä vieraanvaraisuuden ar-

molla kohotit kuninkaallisesta suvusta syntyneen autuaan hurskaan 

neitsyen Gertrudin, että saisimme löytää hänen rukoustensa ja an-

sioittensa väliin tullen niin nykyisen kuin tulevan asuinsijan, joka 

on meidän heikkouttamme vastaava ja sinun majesteetillesi otolli-

nen. 

KAIKISTA NEITSYISTÄ JA LESKISTÄ 

Sinä Jumala, joka tiedät, että me niin suurten vaarojen keskelle 

asetetut emme inhimillisessä hauraudessamme voi kestää, anna 

meille kaikkien pyhien neitsyiden, leskien ja pidättyväisten ansioi-

den kautta mielen ja ruumiin terveys, niin että me sinun avullasi 

voittaisimme sen, mitä me syystä syntiemme tähden kärsimme. 

KAIKISTA PYHISTÄ 

Nöyrästi rukoilemme sinun majesteettiuttasi, Herra, että niin 

kuin jatkuvasti ilahdutat meitä kaikkien pyhiesi muistamisella, sa-

moin aina heidän rukouksellaan suojelisit. 
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ANTIDOTARIUMISTA OTETTUA 

Terve kunniakas keisaritar38, minun syntisen sieluni varmin 

toivo. Jumalan synnyttäjä neitsyt Maria. Sinä olet Jumalan jälkeen 

ensisijainen ja suurin pakopaikkani ja iloni. 

Oi pyhä neitsyt Maria, ja kaikki Jumalan pyhät ja valitut. Rien-

täkää minun kurjan avuksi nyt ja kuolemani hetkellä, ja saattakaa 

Herramme, Jumalamme, armolliseksi minulle ansioillanne ja ru-

kouksillanne. Sinä siis, oi neitseellinen äiti, Mene tuon aina kunni-

oitettavan ylitaivaallisen pyhäkön luo, ja uhraa puolestani nyt ja 

kuolemani hetkellä sitä voimaa ja armoa, mitä sikiämisesi hetkestä 

taivaaseen ottamiseesi saakka kunnian Kuningas on armossaan 

suonut sinussa säilyttää kuin varmassa aarrekammiossaan. Myös 

sinä autuaitten enkelien sotajoukko: uhratkaa kuolemani hetkellä 

puolestani tuo mitä puhtain kestävyytesi, jossa olette säilyneet Ju-

malamme yhteydessä, ja onnellinen viattomuutenne, jossa hänen 

kauttaan olette vahvistetut. Myös sinä patriarkkojen ja profeettojen 

joukko: uhratkaa puolestani nyt ja kuolemani hetkellä uskon ja toi-

veitten ansioitanne joissa lakkaamatta odotitte luvattua Jumalan 

poikaa, Kristusta. Myös sinä apostolien ja evankelistojen vanhim-

misto: uhratkaa puolestani nyt ja kuolemani hetkellä onnellisen 

Kristukseen liittymisenne, tuttavallisen ystävyytenne ja uskollisen 

kestävyytenne ansioita. Oi sinä ruusuinen täältä poistunut marttyy-

rien joukko: uhratkaa puolestani nyt ja kuolemani hetkellä uskolli-

suutenne, kestävyytenne ja kalliin verenne ansiot tahrattoman ka-

ritsan veren kanssa, joka on vuodatettu kaikkien pelastuksen puo-

lesta. Sitten myös sinä tunnustajien loistava kuoro: uhratkaa puo-

lestani nyt ja kuolemani hetkellä hartautenne, pyrkimystenne, har-

joitustenne ja kaikkien hyveittenne ansiot, joilla olette ansainneet, 

että ne miellyttävät Herraa, Jumalaamme. 

                                                 
38 Tai yleisemmin ylipäällikkö/käskijä. Maria joka tapauksessa on tässä imperat-
rix, kun keisari on imperator. Sanan valtiatar olen valinnut nimen Domina kään-
nökseksi Herran (Dominus) viereen. 
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Lisäksi sinä neitseiden ja vaimojen kunniakas joukko: uhratkaa 

puolestani nyt ja kuolemani hetkellä sydämenne ja ruumiinne puh-

taus, jolla te maailman rientoja ja ruumiin nautintoja halveksien 

olette miellyttäneet Jumalaa. 

AUTUAAN MARIAN VIIDESTÄ TUSKASTA 
KERTOVIA RUKOUKSIA, 

jotka hänen kappalaisensa pyhä Anselm on laatinut, ja jotka ku-

kin alkavat Marian nimen kirjaimilla.39 Hän, joka nämä hartaasti 

lausuu, saa suuria armoja Herralta, siten kuin ilmoitettiin autuaalle 

evankelista Johannekselle (kuten hänestä havaitaan kirjoitetun), 

joka kauan toivoessaan näkevänsä autuaan neitsyt Marian taivaa-

seen ottamisensa jälkeen, lopulta eräänä kertana temmattiin taivaa-

seen, ja hän näki ja kuuli näyssä autuaan neitsyt Marian kertovan 

pojalleen, että tässä maailmassa häntä suuresti olivat hämmentäneet 

viisi jatkossa mainittua tuskaa. Kuullessaan siis tämän Kristus, hä-

nen poikansa, lupasi häntä kunnioittaakseen tulevansa antamaan lu-

kuisia armoja ja etuisuuksia sille, joka hartaasti yhä uudelleen 

muistelee noita samoja tuskia. Rukoukset menevät näin: 

ENSIMMÄINEN RUKOUS 

Maria, Jumalan ja ihmisten välittäjätär, laupeuden lähde, joka 

lakkaamatta vuodatat runsaan armon puroja. Pyydän sinua, Her-

ramme Jeesuksen Kristuksen suloinen äiti, sen hämmennyksen 

kautta, joka sinulla oli hurskaassa sydämessäsi, silloin ja jatkossa, 

kun pyhä ja vanha Simeon profetoiden sanoi: ´Sinun sielusi läpi on 

kulkeva miekka´, että sama siunattu poikasi suuressa laupeudes-

saan lahjoittaisi minulle tuon saman hämmennyksesi kautta kaik-

kien syntieni anteeksiannon, ja vapauttaisi minut kaikesta pahasta, 

menneistä, nykyisistä ja tulevista. 

                                                 
39 Tätä ei käännöksessä pysty toteuttamaan. 
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TOINEN RUKOUS 

Jumalan ja ihmisten auttaja ja ikuisen rauhan kätköpaikka Maria, 

rukoilen sinua, taivaan kaunis kuningatar, sen tuskallisen hämmen-

nyksesi kautta, joka sinulla oli laupiaassa sydämessäsi siitä, että 

kolmeksi päiväksi olit menettänyt rakkaan poikasi. Pyydä häneltä, 

että sen saman hämmennyksen kautta hän armollisesti antaisi mi-

nulle täyden tuntemuksen, täydellisen katumuksen, puhtaan tun-

nustuksen, lujan toivon, varman varmuuden, että Jumalasta ei kos-

kaan pidä erota, ja niin saisin täydellisen ja todellisen rakkauden ja 

sillä rakkaudella ansaitsisin saada taivaassa niin suuren palkan, 

ikään kuin olisin palvellut monia vuosia pyhän elämän täydellisyy-

dessä huolellisemmin. 

KOLMAS RUKOUS 

Heikkojen parantaja ja haavoitetun sielun vaikuttavin lääke Ma-

ria: pyydän sinua, kunniakas Valtiatar, sen hämmennyksen kautta, 

joka sinulla oli mitä lempeimmässä sydämessäsi siitä, että petolliset 

juutalaiset vangitsivat kohtusi kaivatun ainoasyntyisen pojan, niin 

että kun rukoilet samaa poikaasi, maailman sovittajaa, hän itse sa-

man hämmennyksesi tähden yhdessä ystävieni, verisukulaisieni, 

tuttujeni, hyväntekijöitteni ja minulle uskottujen kanssa lempeästi 

vapauttaisi minut kaikesta vankeudesta ja kaikesta ruumiin ja sie-

lun, ahdinkojeni ja vaarojeni tuottamasta ahdistuksesta, ja suojaisi 

ikuisesti kaikelta pahalta. 

NELJÄS RUKOUS 

Sokeitten valaisija ja pelastusta tuottavan armon lamppu Maria: 

pyydän sinua suloinen hyvä Jumalan äiti sen hämmennyksesi 

kautta, joka sinulla oli lempeässä sydämessäsi siitä, että julmat juu-

talaiset kiinnittivät rakkaimman poikasi sinun nähtesi eläväksi te-

kevään ristin puuhun terävillä nauloilla ilman sääliä, että pyytäisit 
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samaa poikaasi sen saman hämmennyksesi kautta sytyttämään sy-

dämessäni tosi rakkauden ja kärsimyksesi tulen. 

VIIDES RUKOUS 

Kaikkien syntisten sekä paheiden taakkojen tuomitsevasti paina-

mien asianajajatar ja surkeutemme loppu Maria: Rukoilen sinua 

mitä kunnioitettavin maailman valtiatar sen kestämättömän häm-

mennyksesi kautta, joka sinulla oli laupiaassa sydämessäsi tuona 

hetkenä, jolloin poikasi otettiin pois ristiltä tuoreitten haavojen ja 

oman verensä punaamana, ja Joosef antoi hänet huomaasi, että sa-

man hämmennyksesi kautta hän itse katsoisi arvolliseksi kulkea 

edelläni armojensa runsaudessa antaakseen ruumiini ja sieluni val-

taasi ja laupeutesi syliin, jonka kaikille hurskaasti pyytäville ikui-

sesti laupiaasti avaat. 

KUKA VAIN TÄMÄN SEURAAVAN RUKOUKSEN LAUSUU 
KOLMENAKYMMENENÄ PÄIVÄNÄ 

AUTUAAN NEITSYT MARIAN KUNNIAKSI, NIIN MITÄ 

VAIN SALLITTUA HÄN PYYTÄÄ, HÄN LAUPIAASTI TULEE 

SAAMAAN. MIKÄ USEAMMAN KERRAN ON 

TODISTETTAVASTI KÄYNYT TOTEEN: 

Pyhä Maria, ikuinen neitsyitten neitsyt, laupeuden äiti, kaikkien 

hylättyjen toivo, kaikkien epätoivoisten lohduttaja. Oi kurjien sää-

lijä, ahdistettujen suloinen lohdutus ja säälien äiti, hylättyjen hurs-

kas lohduttaja ja orpojen altis auttaja kaikessa hädässä. Kuule ru-

koukseni. Koska olen syntieni tähden monenlaiseen pahaan ja ah-

distuksiin asetettu, en tiedä, kenen luo pakenisin paitsi Valtiattareni, 

suloisen neitsyt Marian, Herramme Jeesuksen Kristuksen synnyttä-

jän ja ihmisyytemme opastajan luo. Siispä sovita hurskaat korvasi 

suopeasti rukouksiini laupiaan poikasi sydämellisyyden kautta jne. 
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KUKA VAIN PÄIVITTÄIN LAUSUU SEURAAVAN 
RUKOUKSEN 

AUTUAAN NEITSYT MARIAN KUNNIAKSI, SAA 

KOLMENSADAN PÄIVÄN ANEEN PAAVI 

INNOCENTIUKSELTA, JOKA ON SEN ASETTANUT. 

Oi lempeä Valtiatar ja suloinen pyhä Maria, Jumalan äiti, orpojen 

äiti, hylättyjen lohdutus, eksyvien tie, sinuun toivovien pelastus ja 

toivo, elämän ja anteeksiannon lähde, pelastuksen ja armon lähde, 

hurskauden ja anteeksiannon lähde, lohdutuksen ja ilon lähde, anna 

minulle synneistäni todellisia ja asian vaatimia valituksen kyyne-

leitä, ja anna minulle se, että mitä tahansa poikasi on vaatinut minua 

toden mukaisesti tunnustamaan, sen sinun avullasi aloittaisin, kes-

tävästi toteuttaisin ja onnellisesti täyttäisin. Oi neitsyiden kukka 

Maria, taivaan kuningatar, rukoilen nöyrästi ja hartaasti, että tulisit 

ja kiiruhtaisit kaikkien Jumalan pyhien ja valittujen kanssa neuvok-

seni ja avukseni kaikissa rukouksissani, hädässäni ja asioissani. Oi 

Maria meren tähti, pelastuksen satama, haaksirikkoisten hurskas 

johtaja, viheliäisten suloinen suojelija, syyllisten oppinut asi-

anajaja, epätoivoisten ainokainen toivo, suuri syntisten pelastaja, 

rukoilen sinua säteilemään minulle valoasi viimeisenä päivänäni 

kirkkailla kasvoillasi, pyhä elättäjä, ilmoita minulle, sinä hurskas, 

kuolemani päivä ja hetki. Tarjoa satama haaksirikkoiselle, tuo syyl-

liselle suojelus, anna kurjalle lohdutus, ole toivoni, etten kuoleman 

kamppailussa romahtaisi epätoivoon, koska silloin ei ole toista toi-

voa paitsi sinä, synnyttänyt neitsyt, isän vanhempi ja tytär. Sovita 

minut hänelle. Oi laupeuksien ja anteeksiannon tyhjentymätön 

lähde, vieläpä itse laupeus ja anteeksianto, joka et hylkää ketään. 

Hyväntahtoinen rukousten kuulija, pyydän sinua lempeästi otta-

maan vastaan ja kuulemaan tämän nöyrän rukouksen ja antamaan 

minulle ikuisen elämän. Kuule minua, hyväntahtoinen neitsyt Ma-

ria, Jumalan ja laupeuden äiti. Aamen. 
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PYHÄ EDMUND CANTERBURYLÄINEN, 

arkkipiispa, laati seuraavan rukouksen, ja hänellä oli tapana 

lausua se päivittäin pyhän Jumalan synnyttäjän ja ainaisen neit-

seen Marian ja autuaan evankelista Johanneksen kunniaksi, joka 

oli hänen holhoojansa. Kun hän kerran oli erään kiireen takia lai-

minlyönyt sen lausumisen, hänelle ilmestyi pyhä evankelista Johan-

nes vitsa kädessään, ja tämä käski häntä kohottamaan kätensä. Kun 

hän oli tämän tehnyt, ja apostoli oli kohottanut vitsan korkealle, 

tämä laski sen kuitenkin lempeästi alas, ja lauhkeasti ojennettuaan 

sanoi: ´Varo, ettet koskaan enää lyö rukousta laimin´. Tätä varoi-

tusta hän noudatti huolellisesti ja ansaitsi tämän rukouksen vuoksi 

pyhyyden suuren armon. On luettavissa myös paljon muita tuon ru-

kouksen voimasta syntyneitä ihmeitä, jotka lyhyyden vuoksi jäte-

tään tässä pois. 

Oi tahraton ja ikuisesti siunattu, erityinen ja vertaamaton Juma-

lan synnyttäjä neitsyt Maria, kallista hurskaat korvasi arvottomille 

rukouksilleni, ja ole minulle syntiselle kaikessa hurskas auttaja. Oi 

Johannes, Kristuksen läheinen autuas ystävä, huudan sinua avuksi 

saman pelastajan äidin kanssa, jotta katsoisit minut arvolliseksi saa-

maan apua sinulta ja häneltä40. Oi kaksi taivaallista jalokiveä, Ma-

ria ja Johannes. Oi kaksi lamppua, jotka jumalallisesti loistatte Ju-

malan edessä: Karkottakaa säteillänne rikosteni pilvet. Teidän kah-

den haltuun uskon minä syntinen tänään ruumiini ja sieluni, jotta 

kaikkina tunteina ja hetkinä katsoisitte arvolliseksi olla minulle si-

säisesti ja ulkoisesti lujia vartijoita ja hurskaita esirukoilijoita Ju-

malan luona. Uskon nimittäin lujasti, ja tunnustan, ja epäilemättä 

tiedän, että teidän tahtomisenne on Jumalan tahtomista, minkä 

vuoksi te viipymättä saatte sen, mitä häneltä pyydätte. Tämän voi-

makkaan arvollisuutenne voiman kautta siis pyytäkää minulle ruu-

                                                 
40 Nim. äidiltä, cum illa. 
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miin ja sielun pelastusta, ja Jumalalta kaikkien syntieni anteeksian-

toa, ja tämän elämäni viimeisenä hetkenä tulkaa minulle avuksi 

kaikkia vihollisen ansoja vastaan. Ja kun hän viimeisenä päivänä 

on tekevä tiliä synneistäni, rientäkää avukseni Kristuksen tuomio-

istuimen eteen, ettei minua jumalattomien kanssa katsottaisi ran-

gaistavaksi, vaan vanhurskaitten kanssa saisin ilon ja kirkkauden. 

JOKA HARTAASTI LUKEE SEURAAVAN 
PIKKU RUKOUKSEN PÄIVITTÄIN, 

EI OLE KUOLEVA ILMAN KATUMUSTA JA KRISTUKSEN 

RUUMIIN MYSTEERIÄ, NIIN KUIN ILMOITETTIIN 

PYHÄLLE BERNHARDILLE, JOLLE ENKELI SEN ANTOI. 

Terve Maria, pyhän Kolminaisuuden palvelijatar, terve, Maria, 

elävien ja kuolleiden pelastus ja lohduttaja, ole kanssani kaikissa 

kiusauksissani, ahdistuksissani, hädässäni, ahdingoissani ja heik-

kouksissani, ja hanki minulle kaikkien syntieni anteeksianto, erityi-

sesti kuolemani hetkellä. Älä ole poissa luotani, oi hurskas neitsyt 

Maria. 

SEURAA RUKOUS KAIKISTA AUTUAAN NEITSYT 
MARIAN JÄSENISTÄ. 

JOKA SEN HARTAASTI LAUSUU, SAA SIITÄ ERITYISEN 

ARMON. 

Palvon ja siunaan autuaita jalkojasi, joilla olet tallannut vanhan 

käärmeen pään kaikkine menoineen jne. Palvon ja siunaan puhdasta 

rintaasi, joka on verrannollinen puhtailla liljoilla ympäröityyn vil-

jakasaan jne. Palvon ja siunaan ylhäistä sydäntäsi jne. Palvon ja ru-

koilen hedelmällisiä rintojasi, rypäleterttuihin verrattavaa jne. Pal-

von ja rukoilen kauniisti kääntyneitä käsiäsi, täynnä hyasintteja jne. 
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AUTUAAN NEITSYT MARIAN SEITSEMÄSTÄ 
RUUMIILLISESTA ILOSTA KERTOVISTA RUKOUKSISTA 

Oi hurskas äiti Maria, ole meille suora tie poikasi luo, ja ar-

mostasi poista meidän vikamme tämän pyhän ilon kautta. 

RUKOUKSESTA AUTUAALLE NEITSYT MARIALLE 

Sinä neitsyt, säteile meille pyhyytesi valolla, ja siten sovita mei-

dät rukouksellasi Jumalalle, että kuoleman jälkeen kirkastuisimme 

taivaallisessa isänmaassa. Tätä varten pyydämme apuanne, kaik-

kien taivaallisten voimien vallat ja kaikki pyhät. 

SUOJELIJOIDEN AVUKSIHUUTO 

Jotta rukoukseni olisi voimallinen, pyydän autuaan ainaisen neit-

seen Marian esirukousta. Pyydän, että aina ja kaikkialla läsnä olisi 

enkelten suojelus. Tee niin, että pyhien enkelien joukot luonasi ru-

koilisivat minun syntisen raukan puolesta. 

Huudan avukseni apostolien esirukouksia ja pyydän tunnustajien 

rukouksia. Tulkoon minun avukseni laupeutesi ääreen pyhien neit-

syittesi kuoro, joitten johtaja on neitsyt Maria. Siellä hän itse ru-

koilkoon kaikkien pyhien kanssa, jotta pääsisin ikuiseen elämään 

sinun armahtaessasi ja lahjoittaessasi. 

TOINEN RUKOUS AUTUAALLE NEITSYT MARIALLE 

Koko sisimpäni rukoilee kaikkine voimineen sinua, sydämeni 

valaisun äiti ja mieleni pelastuksen ruokkija. Kuule, Valtiatar, ole 

armollisesti läsnä, auta voimallisesti, että mieleni saasta puhdistuisi 

ja pimeyteni valaistuisi. Olen varma, että niin kuin voin saada ne 

pojan armon kautta, samoin voin saada ne samat äidin ansioiden 

kautta. Siispä Valtiatar, elämän portti, pelastuksen ovi, sovituksen 

tie ja sovinnon väylä, rukoilen sinua pelastusta tuottavan hedelmäl-
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lisyytesi kautta: Tee niin, että minulle suotaisiin syntieni anteeksi-

anto ja hyvin elämisen armo, ja että tämä orjasi varjeltaisiin lop-

puun saakka sinun suojeluksessasi. 

KAIKILLE PYHILLE PATRIARKOILLE JA PROFEETOILLE 

Pyhät patriarkat, pyhät profeetat, rukoilkaa syntieni puolesta, ja 

kun erehdyksen pimeys on täysin karkotettu, valaiskaa sydämeni 

silmät toden katolisen uskon valolla, niin että tuomiopäivänä minua 

ei ansioni mukaan luettaisi samaan joukkoon jumalattomien ja epä-

uskoisten kanssa, jotka eivät tahtoneet uskoa ja tehdä parannusta, 

vaan ansaitsisin teidän esirukouksenne kautta tulla havaituksi tuona 

päivänä vapaaksi kaikesta syntien siteestä, ja kaikkien uskovien 

kanssa saisin astua taivasten valtakuntaan. 

PYHÄLLE PAAVALILLE, KANSOJEN OPETTAJALLE 

Oi autuas apostoli Paavali, rukoilen sinua, että vapauttaisit minut 

ansioillasi kaikelta Saatanan suunnitelmalta ja vapauttaisit tulevalta 

vihalta ja johtaisit taivaaseen. 

PYHÄLLE ANDREAALLE 

Pyhä Andreas, Jumalan apostoli, rukoilen sinua, että ansioillasi 

vapauttaisit minut kaikelta Saatanan suunnitelmalta ja vapauttaisit 

tulevalta vihalta, ja Kristuksen tuomioistuimen edessä osoittaisit 

minulle voimasi. 

PYHÄSTÄ APOSTOLI MATTIAASTA 

Pyhä Mattias, nöyrästi huudan puoleesi, että ansioillasi ja esiru-

kouksellasi saisin tässä ajassa samalta Herraltamme Jeesukselta 

Kristukselta syntieni anteeksiannon ja tulevassa elämässä ikuisen 

elämän. 
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PYHÄSTÄ FILIPPUKSESTA 

Pyhä Filippus, Herran apostoli, sinua minä raukka syntinen kaik-

kiin rikosteni saastoihin kietoutuneena rukoilen, että vapauttaisit 

minut kaikesta ansaitsemastani ruoskinnasta, kaikesta tuomiosta ja 

tulevalta vihalta, ja minut lampuilla koristettuna ja iloisena saattai-

sit kirkkauden kuninkaan luo. 

PYHÄSTÄ JAAKOB NUOREMMASTA 

Pyhä Jaakob, Herran apostoli, minä syntinen rukoilen sinua, joka 

olen täynnä saastaa, että kunniakkailla ansioillasi vapauttaisit minut 

laupiaasti kaikesta tuomiosta, jonka syystä ansaitsen, ja tulevasta 

vihasta, ja johtaisit minut enkelien joukkoon ja Aabrahamin hel-

maan synkän joukon tultua karkotetuksi ja pyhän joukon tullessa 

paikalle. 

PYHÄSTÄ BARTOLOMEUKSESTA 

Pyhä Bartolomeus, rukoilen sinua, että kalliilla esirukouksillasi 

vapauttaisit minut kaikista paholaisen juonista ja vihollisen 

ansoista, kauhuista, hyökkäyksistä, tuomiosta ja vaikutuksesta Her-

ran vihan päivänä, ja että elämäni lopulla tulisit avukseni viholli-

siani vastaan ja osoittaisi karitsan jäljet minulle, jota kaksinkertai-

set valot tukevat. 

PYHÄSTÄ MATTEUKSESTA 

Pyhä apostoli Matteus, minä syntinen rukoilen sinua, että katsoi-

sit väliintulollasi laupiaasti arvolliseksi puolustaa minua ansaitse-

maltani ahdingolta. 
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PYHÄSTÄ APOSTOLI SIMONISTA 

Pyhä Simon Kiivailija, rukoilen sinua hänen armonsa kautta, 

joka valitsi sinut maailmasta, että vapauttaisit minut kurjan kaikista 

vastoinkäymisistä ja rangaistuksista, jotka syntieni tähden kauhe-

alla tavalla ansaitsen, ja että puhdistaisit minut ansioillasi epäpuh-

taista ajatuksista ja antaisit minulle kehotuksia, minkä johdosta en-

kelimäinen ylhäisyys näkisi minut ihmeelliseksi ja vanhurskaaksi. 

PYHÄSTÄ JUUDAASTA 

Pyhä apostoli Juudas, rukoilen sinua hänen kauttaan, joka teki 

sinusta itselleen ystävän, että vetäisit minut pois syntieni tavasta 

ansioillasi ja vapauttaisit demonien vallasta ja kuljettaisit näkymät-

tömien valtojen luo. 

PYHÄSTÄ STEFANUKSESTA 

Pyhä alkumarttyyri ja mitä arvollisin Kristuksen leviitta Ste-

fanus. Sinun luoksesi pakenen, sinua huudan avuksi ja sinua nöy-

rästi ja lujasti rukoilen, että katsoisit arvolliseksi esirukoilla minun 

niin hauraan ja arvottoman puolesta Jeesuksen Kristuksen puoleen. 

Pyydän sinua auttamaan minua, tahraton ja voittamaton totuuden 

todistaja, koska sinun esimerkkisi tavoin en kykene elämään viat-

tomasti enkä kuolemaan kunniakkaasti. Suo vain minulle Jumalan 

laupeuden ja sinun esirukouksesi ansion kautta elämäni aikana 

pestä pois sen mukainen saasta, että kuolemani hetkellä pahan kuu-

lemisesta vapautettuna saisin paeta ikuisen tuomion julistamista. 

PYHÄSTÄ VINCENTIUKSESTA 

Oi autuas Kristuksen kuuluisa marttyyri Vincentius. Rukoile 

puolestani kaikkivaltiasta Jumalaa, että hän sinun rukouksesi lepyt-

tämänä lahjoittaisi minulle tehtyjen syntieni anteeksiannon, ja lop-

puun saakka kestävästi saisin kulkea hyvää tehden. 
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PYHÄSTÄ SEBASTIANUKSESTA 

Oi autuas Sebastianus. Suuri on uskosi. Esirukoile puolestamme 

Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen, että esirukouksellasi vapau-

tuisimme sairauden tuottamasta kuolemasta ja kaikesta ruumiin ja 

sielun heikkoudesta. 

PYHÄLLE DIONYSIUKSELLE 

Pyhä Dionysius, Gallian opettaja ja kuuluisa marttyyri. Rukoilen 

sinua, ettet halveksisi minua, vaan ottaisit vastaan rukoukseni. Va-

pauta minut kaikesta köyhyydestä ja sielun ja ruumiin ahdistuk-

sista. Pyydän sinua, pyhä Dionysius, ja sinun ystäviäsi, ottamaan 

vastaan sieluni, kun se ilmestyy tuomarin istuimen eteen, ja rukoi-

lemaan voimallista lakia, että teidän esirukoustenne kautta se an-

saitsisi vapautua ikuisista kidutuksista. 

PYHÄLLE KRISTOFORUKSELLE 

Pyhä Kristoforus, Jeesuksen Kristuksen marttyyri, joka kärsit 

rangaistuksia Kristuksen nimessä, anna apusi kurjille sekä surulli-

selle maailmalle. Sinä, joka olet ansainnut taivaallisen valon valta-

kunnat jne. Kuka vain suojelee pyhän Kristoforuksen muotokuvaa, 

häntä ei tuona päivänä pidättele mikään sairaus. Oi marttyyri Kris-

toforus, tee niin, että me pelastajan kunniaksi tulisimme jumaluu-

den kunnian ja Kristuksen lupauksen arvoisiksi, koska mitä sinä 

pyydät, sen olet saavuttanut. Anna surulliselle kansalle sitä hyvää, 

mitä kuolemalla pyysit, ja tuo lohdutus, ota pois mielen raskaus ja 

tee niin, että tuomarin tutkinta olisi kaikille lievä. Aamen. 

PYHÄSTÄ ERASMUKSESTA 

Vain sinun huomaasi, pyhä Erasmus, uskon kaiken suunnitel-

mani ja kaikki toimintani ja kaiken, mikä on vallassani, sinun pyhän 
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uskollisuutesi huomaan, jotta vapauttaisit minut kaikista vastoin-

käymisistäni ja kaikista vihollisistani, ruumiillisista ja hengellisistä, 

sen vuoksi, mitä Jumala sinulle erityisesti on luvannut ja myöntä-

nyt.  

VIIDELLETOISTA AUTTAJALLE 

Ihmissuvun luoja ja lunastaja, kuule minua ansiotonta palveli-

jaasi, jotta pyhien ansioiden ja väliintulon kautta tuhoaisit kaikki 

vääryyteni ja antaisit sydämeeni kaikkea hyvää, hyvät tavat, kielen 

pidättyvyyden, rakkauden, nöyryyden ja kaikki muut hyveet. 

KAIKILLE PYHILLE MARTTYYREILLE 

Mielelläni ja sydämelläni minä suuresti syntinen huudan puo-

leenne, pyhistä kuuluisimmat Jumalan marttyyrit, että vähäksi ai-

kaa pyhällä rukouksellanne katsoisitte arvolliseksi vähentää ja tu-

hota lukemattomien syntieni saastat Herramme Jeesuksen Kristuk-

sen luona, jotta hän ei havaitsisi minua elämäni jälkeen rikosteni 

suuren taakan raskauttamaksi. 

PYHÄSTÄ BERNHARDISTA 

Oi armas isä Bernhard, palava Jumalan rakastaja ja Jumalan iha-

nuuden ja suloisuuden hunajaa tihkuva palvelija, joka olet kaikkien 

puoleesi huutavien toivo ja lohdutus. Uskon itseni sydämelläni 

koko pyhään suojelukseesi suurenmoisten ansioittesi tähden, joitta 

katsoisit arvolliseksi suojella minua kaikelta, mikä on sielulleni 

vastakkaista. 

PYHÄSTÄ NIKOLAUKSESTA 

Hurskas pyhä Nikolaus. Uskon, että minut on pelastettava ru-

kouksillasi. Siksi huudan puoleesi, enkä lakkaa kolkuttamasta puo-

leesi rukouksillani, vaikka ne eivät ole arvolliset, jotta ansaitsisin 
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tulla vapautetuksi sinun esirukoillessasi uhkaavista vaaroista, syn-

neistäni ja loukkauksistani. Pelasta minut nöyrä palvelijasi, Juma-

lan ystävä Nikolaus, läsnä olevista ahdingoista ja ahdistuksista, 

koska sinuun luottaa sieluni, että sinun kauttasi minut pelastaisi 

hän, joka sinut valitsi. 

KAIKILLE PYHILLE TUNNUSTAJILLE 

Kaikki Jumalan pyhät papit ja tunnustajat, älkää katsoko puo-

leeni halveksien, vaan kuten olette asettaneet toivonne Jumalaan 

täällä kuolevaisessa ruumiissa yhä ollen, kuulkaa minua, jotta tei-

dän pyhällä väliin tulollanne ansaitsisin tulla riisutuksi synneistäni 

ja vapautetuksi rangaistuksista ja temmatuksi pois kaikista kiusaus-

ten vaaroista. 

KOLMESTA KUNINKAASTA 

Suo armollisesti, että näiden kolmen tietäjän hurskaitten esiru-

kousten ja ansioitten kautta sallisit meidän, palvelijoittesi, turvassa 

ja terveinä päästä matkallamme, johon olemme aikomassa, jokai-

seen määränpäähämme nopeasti, iloisina, onni myötä, rauhassa ja 

kaupankäynti sujuen kaikella menestyksellä, sinun itsesi ollessa 

tosi aurinkomme, tähtemme ja tosi valomme valo, ja itse taivaallis-

ten kansalaisten joukkoon. 

KATARIINALLE 

Terve Jumalan arvollinen neitsyt, merkitse minut rukouksellasi 

Kristukselle, kuule rukoukseni, suo toteuttaa lupaus, tee sydämeni 

hyvässä järkähtämättömäksi, anna minulle murtunut sydän, ohjaa 

näkemistäni ja kuulemistani, ohjaa maistamistani ja haistamistani. 

Pyhä neitsyt, ohjaa kosketettua, että kaikessa sinun ohjatessasi eläi-

sin Jumalalle puhtaalla mielellä. Oi autuas Katariina, tuo minulle 
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turvallinen johdatus pois Babylonin pohjasakasta, ja tee Luoja lep-

pyneeksi. Ole minulle lohduttaja, ole puolestani esirukoilija, ru-

koile Kristusta puolestani, pelasta minut kuoleman myrskystä, anna 

minun voittaa maailma, etten hukkuisi syvyyteen, älä salli minun 

joutua haaksirikkoon synneissäni tässä meressä, tule katsomaan mi-

nua heikkoa ja tee minut hyvässä lujaksi. Jumalan urhea taistelija, 

ole läsnä kuolemani hetkellä. Helli ja kohota kuolevaa ja pelasta 

julmalta kuolemalta, että nousisin uutena ihmisenä ja taivaan kan-

salaisena. Kaksinkertainen kuolema älköön uhatko minua, Jeesus 

Kristus sen suokoon, kun olet häntä rukoillut. Sama isä, sama 

poika, molempien sama henki, joka elää ja hallitsee. Aamen. 
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LAULUISTA, JOITA KUTSUTAAN SEKVENSSEIKSI  

PYHÄSTÄ ALKUMARTTYYRI STEFANUKSESTA 

Oi Stefanus, korkeimman kuninkaan hyvä lipunkantaja, kuule 

meitä, jotka nöyrästi huudamme puoleesi ja rukouksilla kolku-

tamme. Sinun pyhä rukouksesi sovittakoon meidät aina Jumalal-

lemme, 

VIATTOMISTA 

 

Pyyhi pois armollisesti elämämme rikokset niiden pyhillä ru-

kouksilla, joilla rukoilemme, niin että lempeästi annat niiden suosia 

meitä, jotka olit ylistyksilläsi liittänyt yhteen. 

TOINEN SEKVESSSI VIATTOMISTA 

Kuuluisat lapset, suloiset pienet, auttakaa meitä rukouksillanne. 

Kristus, joka säälii teidän viatonta varhaista kuolemaanne itsensä 

tähden, katsokoon meidät arvollisiksi valtakuntaansa lempeästi ru-

kouksenne kuullen. 

 PYHÄSTÄ AGNETASTA 

Hänen luonaan hän nyt esirukoilkoon, että hän sallisi meidän as-

tua sisään taivaan palatsiin. 

PYHÄPÄIVÄ ENNEN HERRAN TAIVAASEEN ASTUMISTA 

Oi Maria Magdaleena, kuule ylistystä täynnä olevat lupaukset. 

Sovita lempeästi Kristuksen luona, ja tuon kuoron luona, niin että 

korkeimman hurskauden lähde, joka pesi sinut synneistäsi, puhdis-

taisi omat ja sinun orjasi synnit anteeksi antaen. Lausukoot kaikki 

aamen. 
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JUMALALLISEN JOHANNES KASTAJAN 
SYNTYMÄPÄIVÄNÄ 

Pyhän Kastajan, Kristuksen saarnaajan juhlaa viettävät: Seurat-

kaamme häntä tavoillamme, jotta hän johtaisi kannattajansa saar-

naamaansa elämään. Me pyydämme hartaasti sinua, ihmisistä py-

hin Jeesuksen Kristuksen ystävä, että saisimme iloa. Mitä Gabriel 

Sakariaalle ilmestyessään lupasi niille, jotka viettäisivät sinun syn-

tymäpäivääsi: näiden juhlien kautta saavutamme ikuiset ilot, mistä 

Jumalan pyhät riemuitsevat pyhissä iloissa riemuiten. Sinä, joka 

valmistat uskovien sydämet, ettei Jumala löytäisi heissä mitään 

väärää tai petollista: Pyydämme sinua, että pyrkisit vapauttamaan 

rikoksemme ja pahat tekomme jatkuvalla rukouksella, että hän lep-

pyneenä katsoisi aina arvolliseksi tulla katsomaan uskoviaan ja 

tehdä asuinsijansa heidän keskelleen. 

MARIAN VIERAILUN JUHLANA 

Tule, sinä sangen korkea Valtiatar Maria, tule tapaamaan meitä, 

valaise sairaat mielet elämän pyhien lahjojen kautta. Tule, maail-

man Pelastajatar, vie pois synnin saastat, ja kansaa tervehtimässä 

käyden ota pois rangaistusten vaara. Tule, kansojen Kuningatar, tu-

hoa syyllisyyksien liekit, tuhoa kaikki väärä, anna viattomien 

elämä. Tule tapaamaan vanhaa naista, vahvista Maria voimia pyhän 

innon voimalla, ettei mieli horjuisi. Tule valo, merten tähti, vuodata 

rauhan säde, hypähtäköön sydämeni Johanneksen iloon Herran 

edessä. Tule kuninkaallisten sauva, torju pois harhautuvien aallot 

uskon yhteyteen, jossa taivaalliset pelastuvat. Tule, Henki,  pyydä 

alttiimmin pyhiä lahjoja, jotta heitä ohjattaisiin suoremmin tämän 

elämän toimissa. 
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PYHÄÄ MARTINUSTA SIIRRETTÄESSÄ 

Kuule meitä, jotka vietämme sinun vuosittaista kuuluisaa juh-

laasi maailmalle. Olet puolestamme toivomme. Martinus, rukoile 

Jumalaa. Annat tien sokeille ja mykille puhekyvyn. Auta meitä. 

Puhdistaen puhdista sinä, joka karkotat demoneita. Vapauta meidät 

täällä. Sinä, joka olit ollut kolmen kuolleen herättäjä, vapauta sie-

lujemme kahleet. Sinä, joka olet jo hoitanut hyvin monia heikkojen 

ruumiita, hoida sielujemme haavat. Sinä, joka toisena yönä olit näh-

nyt Kristuksen peitettynä jaettuun viittaasi, tee rukouksellasi, että 

hän vapauttaisi meidät rikostemme vaatimista rangaistuksista Kris-

tuksen armolla. Sinun ylistyksesi oli Kristus, jota kaikella mielel-

läsi aina palvelit. Rukoile häntä puolestamme, että hän jakaisi lan-

genneille lääkkeet, tarjoten anteeksiannon syyllisyyteen. Hanki 

tämä rukouksillasi. Sinun ylitsesi leimahti enkelimäinen valo. Kun 

toimitat mystisiä asioita, suojelkoon meitä sinun kauttasi Kristuk-

sen oikea käsi. Kuolemaa lainkaan pelkäämättä olit saarnannut 

omillesi kuoleman merkkipaalua. Vapauta sinä meidät sielun kuo-

lemasta. 

PYHÄSTÄ APOSTOLI JAAKOBISTA 

Oi onnekas apostoli, suuri marttyyri Jaakob. Auta sinua palvele-

via, suojele muukalaisiasi kaikkialla lempeästi ja johda taivaalli-

siin. 

PYHÄN MARTTYYRI LAURENTIUKSEN JUHLASSA 

Oi Laurentius, joka olet Daavidin sotilaista voittamattomin ikui-

sen kuninkaan marttyyri, rukoile aina anteeksiantoa hänen luonaan 

vähäisten palvelijoittesi puolesta. 
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AUTUAAN NEITSYT MARIAN 
TAIVAASEEN OTTAMISEN JUHLANA 

Koko kirkko siis kunnioittaa sinua sydämellään ja lauluilla ja tuo 

ilmi hartautensa, huutaen puoleesi nöyrällä rukouksella, Maria, 

jotta aina katsoisit arvolliseksi olla sille apuna Kristuksen, Herran, 

luona. 

VIIKON PÄÄSTÄ41 MARIAN TAIVAASEEN OTTAMISEN 
JUHLASTA 

Kuule meitä, sillä poika kunnioittaa sinua mitään sinulta kieltä-

mättä. Pelasta meidät, Jeesus, joiden puolesta neitsyt äiti sinua ru-

koilee. 

ARKKIENKELI MIKAELIN JUHLASSA 

Korkeimman kuninkaan arkkienkeli Mikael, pyydämme sinua 

tarkkaamaan rukoustemme puoleen. Sinun nimittäin tunnustamme 

olevan ylhäällä olevien kansalaisten päällikön. Rukoile sinä Juma-

laa puolestamme, jotta hän lähettäisi kurjille avun. Herran on var-

sinaisesti sinulle antama valta pelastaa syntiä tekeviä sieluja. Sinä 

pidät ikuisen Paratiisin valtaa, kaikki ylhäällä olevat kansalaiset ku-

martavat42 sinua. Kuule meitä, korkein enkeli Mikael. Laskeudu 

julkisesti maailman istuimelta tuoden meille Herran avun ja anteek-

siannon huojennuksen. Kaada sinä Gabriel vihollisemme. Sinä 

Raafael tuo sairaille lääke, pyyhi pois sairaudet, pese pahat teot ja 

tee meidät olemaan mukana autuaitten iloissa. 

                                                 
41 In octava. 
42 Adorant. 
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PYHIEN GEREON JA HÄNEN KUMPPANIENSA JUHLASSA 

Taisteleva kirkko juhlikoon riemuitsevan kirkon kanssa kaikkein 

pyhintä Majesteettia teebalaisten voitonjuhlasta ja syntisten pelas-

tuksesta näiden esirukousten kautta. Tällä suojelevalla legioonalla 

aseta sinä, kaikessa hyvässä korkein hyvä, meidät parempiin paik-

koihin, missä ansaitsisimme nauttia isän, sinun ja pyhän rakkautesi 

kirkkaudesta, aamen. 

YKSITOISTATUHATTA NEITSYTTÄ 

Näiden rukousten kautta me onnellisina onnellisten kanssa naut-

tikaamme hartaasta rauhasta ajasta aikaan. 

KAIKKIEN PYHIEN JUHLASSA 

Autuaitten sielujen yhdeksät ryhmät, joita on lujittanut rakkaus 

Jumalan ylistyksissä: Lujittakaa meitä hauraita ihmisiä rukouksil-

lanne, jotta urhoollisesti teidän avullanne voittaisimme hengelliset 

vääryydet ja olisimme arvollisia osallistumaan juhlallisiin pyhiin 

viettoihinne nyt ja ikuisesti. Jotta apunne vaalisi ja suojelisi meitä 

nyt ja ikuisesti, pyydämme tätä ilojenne päivänä. 

PYHÄN MARTINUKSEN KUOLINPÄIVÄNÄ 

Me kaikki pyydämme sinulta, pyhä Martinus, joka osoitit täällä 

paljon ihmeitä, että vuodattaisit myös taivaasta aina meille rukouk-

sellasi Kristuksen armoa. 

 PYHÄSTÄ ELISABETISTA 

Hei äitimme, huomaa meidät, pyydä meidät elämän kirjaan va-

littujen kanssa liitetyiksi, jotta sinun osaasi osallistuvina vapautui-

simme rangaistuksista ja helvetin porteista. 
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 PYHÄSTÄ KATARIINASTA 

Rukoile kansan puolesta, pyydä papiston puolesta, Kristuksen 

marttyyri Katariina. Vaali läsnä seisovaa kansaa ja sinua rukoilevaa 

papistoa ja ohjaa ikuisesti. 

PYHÄSTÄ APOSTOLI ANDREAASTA 

Me syntiemme raskauttamat pyydämme sinulta, Jumala, että 

suojelisit ikuisesti meitä hänen esirukouksellaan, joka aina käsky-

jen noudattamista seuranneena miellyttää sinua.  

MARIAN SIKIÄMISEN JUHLANA 

Sinä varma raukkojen toivo, orpojen tosi äiti. Olet alas painettu-

jen huojennus, heikkojen lääke kaikille, Valtiatar. Ylistämme yh-

dellä äänellä sinua, joka olet ylistyksen arvoinen, jotta sinun armosi 

asettaisi meidät tällä merellä eksyvät pelastuksen satamaan, aamen. 

MARTTYYREISTÄ 

Koska heidät on tehty Kristuksen kanssaperillisiksi taivaallisissa, 

he ovat rukouksillaan tuoneet hänen eteensä lupauksemme, jotta tä-

män elämän ja tämän väliaikaisuuden jälkeen ansaitsisimme iloita 

ikuisessa kirkkaudessa, 

TUNNUSTAJISTA 

Sääli kirkkoa, hyvä paimen, ja vaali rukouksillasi, tuo apu kan-

sallesi, tarkkaa rukouksia ja pese tarhat pyhällä avulla. Auta meitä 

tiellä, aseta isänmaahan ja anna toivomamme hyvä. 

TOINEN RUKOUS YHDESTÄ NEITSYESTÄ 

Sinä, joka jo olet täynnä suloisia nautintoja, tuo Kristukselle sur-

keutemme rukoilemalla lohdutusta. 
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NEITSYT MARIASTA 

Oikaise meitä rukoilevia, ja oikaistuja suosita hänelle, joka si-

nusta on syntynyt, omistaaksemme ikuiset ilot. 

TOINEN RUKOUS KUNNIAKKAASTA NEITSYESTÄ 

Jokainen ihminen joka hetki: Palvo häntä ja huuda avuksi hänen 

suojelustaan. Laula, laula koko sydämellä, suulla, äänellä ja lu-

pauksella: Terve sinä, joka olet armoa täynnä. Terve, taivaanvah-

vuuden kaunistus, säteile sinä mieleen ylhäältä, tyynnytä meri, sinä 

meren tähti, ettei meitä kietoisi rajuilma tai voimakas myrsky. Äiti 

neitsyt Maria, laupeuden äiti, auta meitä. 

PROOSA NEITSYT MARIAN KUNNIAKSI 

Iloitse Maria, korkeimman majesteetin temppeli. Pelasta meidät 

ja säilytä kaikki kautta kaikkien aikojen. Aamen. 

VALTIATTARESTAMME 

Sinua ylistää taivaallinen neuvosto, sinua, joka olet kuninkaan 

äiti ja tytär. Sinun kauttasi annetaan kuninkaan anteeksianto, sinun 

kauttasi vanhurskaille annetaan armo. Siispä meren tähti, rukoile 

sinusta syntynyttä, että hän päästäisi meidät synneistämme ja aset-

taisi kirkkauden valtakuntaan, jossa loistaa jatkuva valo. Aamen. 

SEKVENSSI NEITSYEN YLISTYKSEKSI 

Tähtiä kauniimpi ja kaikkia muita naisia siunatumpi: Tyynnytä 

poikasi ja puhdista kaikkien uskovien rikkeet. Sinuun sataa, sinuun 

vuotaa Jumala armoaan. Siispä sada meille armosi lempeyttä. Siirrä 

meidät sinun autuaan synnyttämäsi läsnäoloon ja tuo kaikkien ri-

kosteni anteeksianto. 
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PYHIEN HYMNEISTÄ 

HYMNI PYHÄSTÄ STEFANUKSESTA 

Pyhä Jumalan kallis alkumarttyyri Stefanus. Sinä, joka loistat 

rakkauden voimaa, rukoilit Herraa kaikkialta vihollisen kansan 

puolesta. Vuodata rukouksia sinun nyt hartaalle kollegiollesi, ja 

Herra sinun väliintulosi kautta leppyneenä liittäköön meidät syn-

neistä puhdistettuina taivaan kansalaisiin. 

HYMNI PYHÄSTÄ APOSTOLI JOHANNEKSESTA 

Selvällä äänellä me rukoilemme, että jatkuvalla rukouksellasi 

poistaisit taivaasta rikoksemme lahjoittaen palkinnot. 

HYMNI PYHÄSTÄ BLASIUKSESTA 

Hyvä Blasius. Pyydämme sinua rukouksia samalla vuodattaen, 

että jäisit kansalaisten suojelijaksi. Muista meitä Kristuksen valtais-

tuimen äärellä. 

PYHÄSTÄ AGATHASTA 

Sinä, joka loistat jo maailmaan kuin morsian, rukoile Herraa mei-

dän kurjien puolesta, että hän soisi juhliasi kunnioitettavan niin, että 

hän suosisi niitä viettäviä. 

PYHÄSTÄ JOHANNES KASTAJASTA 

Vapauta tahraisten huulten syyllistämä, pyhä Johannes. 

PYHÄSTÄ PIETARISTA JA PAAVALISTA 

Tänä pyhänä päivänä, joka antaa syyllisille anteeksiannon: Hyvä 

paimen, lempeä isä, ota vastaan rukoilevien lupaukset ja irrota si-

nulle uskotulla vallallasi kahleet, sinä joka suljet ja avaat taivaan 
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kaikille sanalla. Erinomainen opettaja Paavali, neuvo tapoja ja 

siirrä meidät pois maailmanmielisyydestä. 

MARIAN VIERAILUN JUHLASSA 

Huojenna laumaa, johda kuninkaan luo, Maria, joka kaikkien 

luona käyt, jotta hän pelastuisi ja saisi iloa, koska olet äiti, joka vä-

littää43. 

MARIA MAGDALEENASTA 

Pyydämme sinua pyytämään meille armoitettua anteeksiantoa. 

PYHÄN AFRAN JUHLASSA 

Oi Narkissus ja Felixin. Rukoilkaa puolestamme joka kerta, sekä 

kaupunkimme että kaikkien puolesta. Afra ja kumppanit seiskööt 

rukouksessa puolestamme voimakkaina, ja jotta lepyttäisitte Juma-

laa puolestamme, ja meillä olisi osa autuaitten kanssa. 

MARIAN SYNTYMÄSTÄ 

Maria Herran äiti, ikuisen isän pojan, auta kaikessa meitä, jotka 

pakenemme sinun puoleesi. 

MARIAN SYNTYMÄN JUHLASSA 

Pyydämme nyt nöyrästi sinua, ikuisen kuninkaan pyhä jumalan-

synnyttäjä ja puoliso, jotta aina ja kaikkialla suojelisit meitä lempe-

ästi. Säilytä, neitsyt, pyhille rukoilijoille rauhan turva, ja meille au-

tuaan valtakunnan pysyvät lahjat. 

                                                 
43 Mater medians, ”välittäjä-äiti”. 
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PYHÄSTÄ MARTTYYRI MAURITIUKSESTA 

Me nöyrästi vuodatamme hänelle rukouksia, jotta hän katsoisi ar-

volliseksi tehdä meille suosiolliseksi Kristus, jota hän rakasti, ja 

jonka kanssa hän hallitsee nyt ja ikuisesti. 

PYHÄSTÄ MIKAELISTA 

Jumalan synnyttäjä Maria, täällä olkoon luonamme aina enkelei-

den koko kuoro ja samalla koko autuas joukko. 

PYHÄSTÄ GALLUKSESTA 

Pyydämme, maailman luoja ja lunastaja, että tahtoisit suojella 

tätä kansaa hänen rukouksillaan ja laupiaalla sydämellä antaa sitä 

mitä hän toivoo. 

KAIKISTA PYHISTÄ 

Kuulkaa niitä, jotka teitä rukoilevat, te kaikki tuhannesti tuhannet 

tuhannet ylhäällä olevat säädyt. Ensin te tuliset vallat: Sitten tie-

dolla täytetyt: Auttakaa rukouksella meitä te, jotka olette Herran is-

tunnoissa, Sitten te Herran taivaalliset, voimakkaat päälliköt ja val-

lalla varustetut: olkaa meille suopeita. Voimalla rikastetut ja joiden 

nyökkäys on pelottava ja kasvot leimuavat: Suosikaa Kristuksen 

kansoja. Kaikki, jotka Jumalan armo on ottanut pois tästä isän-

maasta ja joille on lahjoitettu taivaallinen hyvä: Vapauttakaa meidät 

rikoksistamme. Ole läsnä, sinä isä Aabraham, joka kannat jäljessäsi 

kuuluisaa sukua, ja rukoile heidän kanssaan meille välttämätöntä 

anteeksiantoa. Lopulta Daavid, virsien laatija, jota kuorot piirittävät 

ja jolla on kuninkaallisia kruunuja: tule avuksi kaikille kurjille. Ole 

läsnä, pyhä joukko, joka ennustat tulevia ja ilakoit jo taivaassa, ja 

sovitat meille Kristuksen. Nostakaa kaikki lankeavat, joita Kristus 
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lihassaan läsnä ollen opetti ja poissa olevina kastoi44. Ylhäinen nui-

jankantaja ja uuden rauhan lainkantaja ja jokainen Kristuksen ris-

tinkantaja: puhdistakaa yhdessä tekomme. Nyt kaikki papit, ensim-

mäisenä paavien sääty, alamaista papistoa ohjaten pyyhkikää rukoi-

levien kyyneleet. 

HYMNI KOMPLETORIUMIIN 

Jeesus maailman pelastaja, tule avuksi lunastetuille. Hurskas ju-

malansynnyttäjä, pyydä pelastusta kurjille. Kaikki enkelten joukko, 

patriarkkojen rivistöt ja profeettojen ansiot pyytäkööt meille an-

teeksiantoa. Kristuksen edelläkävijä Kastaja ja taivaallinen nuijan-

kantaja kaikkien muiden apostolien kanssa vapauttakoot meidät ri-

koksen siteestä. Marttyyrien pyhäksi tehty kuoro. Pappien tunnus-

tus ja neitseellinen puhtaus peskööt meidät synneistä. Valittujen ru-

koukset ja kaikki taivaan kansalaiset nyökätkööt hyväksyvästi ru-

kousten lupauksiin ja pyytäkööt elämän palkintoa. 

HYMNI YÖLLISEEN PALVELUKSEEN 

Kristus kaikkien lunastaja, säilytä palvelijasi ikuisen neitseen py-

hien rukousten lepyttämänä. Myös taivaallisten henkien joukot: 

karkottakaa nykyiset, menneet ja tulevat pahat asiat. Ikuisen tuo-

marin profeetat ja Herran apostolinen profeetta, me pyydämme teitä 

nöyrästi rukouksillanne pelastettuina. Jumalan kuuluisat marttyyrit, 

kirkkaat tunnustajat, viekää meidät rukouksillanne taivaallisiin. Py-

hien neitsyiden ja kaikkien munkkien kuoro, tehkää meidät samalla 

kaikkien kanssa osallisiksi Kristuksesta.  

                                                 
44 Imbuit. 
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PYHÄSTÄ MARTINUKSESTA 

Koska Martinus tarkkaa uskovien lupauksia, jakaen kaikkea ja 

pelastusta tuottavaa, hän suo täällä kultaisen käädyn välkkyvin täh-

din palvelijoilleen, jotka oikealla tavalla laulavat ylistystä. Gallian 

kansa ja meidän isänmaamme katsokoon Martinuksen rukoilemi-

sen arvoiseksi ja Martinus suokoon menestyksekkäät ajat. 

JUHLASSA KANONISIIN HETKIIN 
PYHÄN MARTINUKSEN HYMNI 

Martinus edelläkävijä, suo kaikkina hetkinä, ettei demonien pe-

tollisuudesta jalkamme horjuisi. Antakoon hän täällä meille taivaal-

liset aseet taistelun uhatessa. Hänen lähellä taistellessaan vahinkoa 

tuottava vihollinen ajettakoon pakoon. Maailman aalloissa hän oh-

jatkoon suotuisalla peräsimellä, ettei kuohuva Kharybdis nielisi lai-

vamme perää. Jalossa voitonjuhlassa hän liittäköön meidät mysti-

sesti seppelöidyt sinun katseesi alle ja taivaallisiin kansalaisiin. 

PYHÄSTÄ KATARIINASTA 

Morsian, tee meidät sulhaselle rakkaiksi ja otollisiksi. Osoita elä-

män tie, että ohittaisimme maailman filosofian ja etsisimme todel-

lista. Rukoile ja kallista puoleemme tosi Siinain vuori, jotta kans-

sasi pääsisimme enkeleitten kuoroon. 

KOMPLETORIUMIIN 

Ylistäkäämme yhdessä Katariinan merkkitekoja, jotta varmalla 

toivolla virkoaisimme hänen esirukoustensa kautta. 
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PYHÄSTÄ ANDREAASTA 

Suosi jo meitä väsyneitä, ota jo huolehtiaksesi meistä. Ristin voi-

ton kautta me sinun avullasi pyrkikäämme taivaan isänmaahan. Aa-

men. 

PYHÄSTÄ NIKOLAUKSESTA 

Kuule meitä armollisesti, jotka olemme sinua ylistämässä, ettei 

vihollisen petos meitä alista. Anna meille apu. Johda meidät pois 

kaikesta pahasta, vie meitä oikeaa tietä ja johda meidät tämän elä-

män jälkeen ikuisiin iloihin. Aamen. 

SAMAN NIKOLAUKSEN KIITOKSEKSI 

Oi kunnioitettava paavi, hurskas ja nopea auttaja kaikille, jotka 

etsivät sinua uskovalla sydämellä vaarassa. Ota pois kuoleman tap-

pio, tuo elämän palkinto, jotta me lihan maanpakolaisuuden jälkeen 

olisimme kanssasi kunniassa. 

MARIAN SIKIÄMISEN JUHLASSA 

Oi Maria suljettu puutarha, ole rukoilijoitasi lähellä, suosi ru-

kouksillasi, ojenna hyväntahtoinen käsi ja ohjaa elämäämme. Ma-

ria armon äiti, laupeuden äiti, suojele meitä viholliselta ja ota luok-

sesi kuoleman hetkellä. Maria neitsyitten neitsyt, pyydä meille kai-

kille rikosten anteeksianto lepyttämällä poikaasi. 

YLEINEN HYMNI APOSTOLEISTA 

Te taivaan vanhurskaat tuomarit ja maailman tosi valot, pyy-

dämme sydänten lupauksilla teitä kuulemaan rukouksemme. Te, 

jotka suljette taivaan sanalla ja avaatte sen salvat, pyydämme teitä 

käskystä vapauttamaan meidät kaikista synneistämme. Te, joiden 
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käskyyn alistetaan kaikkien pelastus ja sairaus, parantakaa tavoil-

taan sairaat ja antakaa hyveitä, jotta Tuomarin, Kristuksen, saapu-

essa maailman lopussa hän tekisi meidät osallisiksi ikuisista iloista. 

ILTAHYMNI YHDESTÄ MARTTYYRISTÄ 

Jumalan marttyyri, rukoilemme sinua rukoilemisellasi pesemään 

pois syyllisyytemme, torju pahan kosketus ja poista elämään kyl-

lästyminen. Pyhitetyn ruumiisi kahleet ovat jo irronneet, irrota mei-

dät maailman kahleista Jumalan pojan rakkaudella. 

YLEINEN HYMNI TUNNUSTAJISTA 

Kuoromme kunnioittaa nyt häntä ja laulaa mielellään hänen 

hymniään, jotta hänen hurskailla ansioillaan meitä kautta ajan au-

tettaisiin. 

AUTUAAN NEITSYT MARIAN ILMOITTAMISESSA 

Terve, meren tähti, Jumalan armas äiti ja ikuinen neitsyt, taivaan 

onnellinen portti, jota tervehdittiin sanalla terve Gabrielin suulla, 

vahvista meitä rauhassa ja muuta Eevan nimi. Irrota kahleet syylli-

siltä ja tuo sokeille valo, karkota pahat tekomme ja pyydä kaikkea 

hyvää. Osoita olevasi äiti, ottakoon rukouksemme vastaan kauttasi 

hän, joka syntyi hyväksemme ja suostui olemaan sinun. Ainutlaa-

tuinen neitsyt ja lauhkein kaikkien joukossa, vapauta meidät ran-

gaistuksista ja tee lempeiksi ja puhtaiksi. Osoita puhdas elämä, tee 

matka turvalliseksi, jotta Jeesuksen nähdessämme aina iloitsi-

simme yhdessä. 

ROOMALAISESTA BREVIARUMISTA JNE. 

Jumala, jonka käsi kohotti aaltojen päällä kävelevän autuaan Pie-

tarin hukkumasta ja vapautti meren syvyydestä hänen kanssa-apos-
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tolinsa Paavalin, kolmatta kertaa haaksirikkoisen: Kuule armolli-

sesti meitä ja salli, että saavuttaisimme molempien ansioilla ikuisen 

kirkkauden, 

Kaikkivaltias ikuinen Jumala, joka aina valaiset, suojelet ja säi-

lytät Kirkkoasi monenlaisin pyhien ansioin, salli, että autuaan Fran-

siskuksen ja häntä seuraavien pyhien esirukouksella puhdistui-

simme täällä kaikista rikoksista ja tulevaisuudessa nauttisimme tai-

vaallisesta kirkkaudesta. 

Rukoile puolestamme pyhä jumalansynnyttäjä, jotta meistä teh-

täisiin arvollisia Kristuksen lupauksille. 

Pysyköön autuaan neitseen Marian apu, enkelien turva ja kaik-

kien pyhien esirukous aina kanssamme. 

Suloinen Jumalan ystävätär, keväinen ruusu, koristeellinen tähti: 

Muista meitä kuolemamme hetkellä. 

Pyydämme, ikuinen Jumala, että autuas N. Apostoli pyytäisi puo-

lestamme apusi, jotta syyllisyyksistämme päässeinä vapautui-

simme myös kaikista vaaroista. 

Katso heikkoutemme puoleen, kaikkivaltias Jumala, ja meitä, 

joita oman toiminnan taakka raskauttaa, suojelisi autuaan N. mart-

tyyrisi ja paavisi kunniakas esirukous. 

Jumala, joka ilahdutat meitä autuaan N. Marttyyrisi vuosijuh-

lalla, salli armollisesti, että iloitsisimme myös hänen suojelukses-

taan, jonka marttyyriuden päivää45 vietämme. 

Pyydämme sinua, Herra, kuulemaan rukouksemme, joita sinulle 

tuomme autuaan N. tunnustajasi ja paavin juhlassa, jotta hän, joka 

ansaitsi arvollisesti tulla sinun palvelijaksesi, hänen ansioittensa 

tullessa väliin vapauttaisit meidät kaikista synneistä. 

Ole läsnä pyynnöissämme, Herra, joita tuomme sinulle autuaan 

N. Marttyyrisi juhlassa, jotta me, joilla ei ole luottamusta omaan 

vanhurskauteemme, saisimme avun hänen rukouksillaan, joka si-

nulle oli mieleen. 

                                                 
45 Oik. syntymäpäivää (dies natalicia). 
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Pyydämme, Herra, että meitä suosittaisi autuaan N. Apotin esiru-

kous, niin että hänen suojeluksellaan saisimme sen, mihin emme 

omilla ansioillamme pysty. Anna rukoilevalle joukolle hänen hyvän 

varjolla rikosten anteeksianto rikkomalla kahleet jne. 

Siis sinua hurskain me kaikki nöyrästi rukoilemme, jotta tämän 

armaan tähden antaisit meille anteeksi synnit.  

Pyydämme, Herra, että autuas N. neitsyt ja marttyyri huutaisi 

meille anteeksiantoa. 

Neitseen, äidin, kautta suokoon Herra meille pelastuksen ja rau-

han. 

Suojele Herra kansaasi, ja varjele ikuisella suojeluksella meitä, 

jotka luotamme apostoliesi Pietarin, Paavalin ja muiden apostolien 

suojelukseen. 

Pyydämme, Herra, kaikkia pyhiäsi kaikkialla auttamaan meitä, 

niin että kun kunnioitamme heidän ansioitaan, tuntisimme suoje-

luksen, ja suo rauha meidän aikoihimme. 

Jumala, joka katsoit arvolliseksi valita asumukseksesi autuaan 

Marian neitseellisen huoneen, pyydämme sinua suomaan, että hän 

saisi iloisina meidät, suojelemansa, osallistumaan hänen muistami-

seensa. 

Kuule meitä, pelastusta tuottava Jumalamme, ja suojele meitä 

apostoliesi Pietarin ja Paavalin ja muiden apostolien turvalla, joi-

den oppeihin soit meidän olla uskollisia. 

Suo turva hauraudellemme, laupias Jumala, jotta me, jotka vie-

tämme pyhän jumalansynnyttäjän muistoa, nousisimme hänen esi-

rukouksensa avulla pahuuksistamme. 

Pyydämme, Herra, sinua antamaan anteeksi palvelijoittesi rikok-

set, jotta me, jotka emme pysty miellyttämään sinua teoillamme, 

pelastuisimme poikasi synnyttäjän esirukouksella. 
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Pyydämme, Herra Jumala, että soisit meidän, palvelijoittesi, 

iloita mielen ja ruumiin terveydestä sekä vapautua kunniakkaan au-

tuaan ikuisesti neitseen Marian esirukouksella ja nauttia ikuisesta 

ilosta. 

Pyydämme, Herra, että kunniakkaan ainaisen neitseen Marian 

kunniakas esirukous suojelisi meitä ja johtaisi ikuiseen elämään. 

Ole läsnä pyynnöissämme, Jumalan hurskas synnyttäjä, Maria, 

neitseitten neitsyt. 

Sinun luoksesi me pakenemme, hurskas äiti, että suojelusi olisi 

saapuvillamme. Tietoisina raskaista rikoksistamme emme ankaran 

tuomarin vihaa peläten uskalla katsoa häntä, ja pakenemme sinun, 

hänen äitinsä luo, jotta meidän puolestamme tulisit väliin Jumalan 

luona, ja rikoksiamme puolustaen ja kaikkivaltiaan poikasi armon 

meille saavuttaen toisit kaikkien tekemiemme syntien anteeksian-

non. 

Pyydämme sinua suomaan, Jumala, jonka seurakunnan puolesta 

kunniakas paavi Tuomas kuoli jumalattomien miekkoihin, että 

kaikki, jotka huutavat hänen apunsa puoleen, saavuttaisivat pyyn-

töönsä pelastusta tuottavan vaikutuksen. 

SIXTUS MYÖNSI SEURAAVALLE ITSE LAATIMALLEEN 
RUKOUKSELLE YHDENTOISTATUHANNEN VUODEN 

ANEEN, JA SE PITÄÄ LAUSUA KUVAN EDESSÄ, JOSSA 
AUTUAS NEITSYT MARIA ON AURINGOSSA. 

Terve pyhä Jumalan äiti, taivaan kuningatar, paratiisin portti, 

maailman Valtiatar. Vapauta minut kaikesta pahasta, rukoile syntini 

puolesta. Aamen 

Oi maailman kuningatar, jälkipolvien armollinen äiti, älä hal-

veksi minua, uskon itseni vain sinulle. 

Jumala, joka sallit meidän viettää marttyyrisi pyhän Saturniuksen 

marttyyripäivää, salli meidän tulla autetuiksi hänen ansioillaan. 
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Jumala, joka koristit paavisi, autuaan Nikolauksen, lukematto-

milla ihmeillä, pyydämme sinua suomaan, että vapautuisimme hä-

nen ansioillaan ja rukouksillaan helvetin liekeistä. 

Jumala, joka annoit kansallesi ikuisen pelastuksen palvelijaksi 

autuaan Ambrosiuksen, pyydämme sinua suomaan, että niin kuin 

hän oli meille elämän opettaja maan päällä, ansaitsisimme hänen 

olevan taivaassa esirukoilijamme. 

Pyydämme sinua suomaan meidän, Jumala, kerskata apostolisi 

Tuomaan juhlasta, jotta hänen suojeluksistaan aina saisimme apua. 

Pyydämme sinua, kaikkivaltias Jumala, että me, jotka vietämme 

marttyyrisi autuaan Anastasian juhlaa, tuntisimme aina hänen suo-

jeluksensa luonasi. 

Pyydämme, Herra, sinua laupiaasti kuulemaan kansasi rukouk-

set, jotta saisimme avun sinun marttyyrisi ja paavisi, autuaan Mar-

cellinuksen ansioilla, jonka kärsimisestä iloitsemme. 

Ole Herra läsnä rukouksissamme, niin että me, jotka tunnemme 

syntiemme tähden olevamme syyllisiä, vapautuisimme pyhien 

marttyyrien Vincentiuksen ja Anastasiuksen esirukouksella. 

Jumala, joka annoit palvelijasi Gregoriuksen sielulle ikuisen au-

tuuden palkinnot, salli armollisesti, että me, joita syntiemme taakka 

painaa, saisimme avun luonasi hänen rukouksistaan. 

Pyydämme, Herra, että aina saisit meidät viettämään marttyyriesi 

Primuksen ja Felicianuksen juhlia, joiden esirukouksilla tunti-

simme suojelusi lahjat. 

Pyhä apostoli Paavali, totuuden julistaja ja kansojen opettaja, ru-

koile puolestamme Jumalaa, joka sinut valitsi, jotta meistä tulisi 

otollisia Jumalan armosta. 

Jumala, uskovien sielujen palkitsija, joka olet pyhittänyt tämän 

päivän autuaan pappisi Apollinariksen marttyyriudella, pyydämme 

sinua antamaan meille palvelijoillesi sen, että jonka kunnioitettavaa 

juhlaa vietämme, hänen rukouksillaan saavuttaisimme anteeksian-

non. 
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Tehköön pyhien marttyyriesi Nazariuksen, Celsuksen, Victorin 

ja Innocentiuksen autuas tunnustus meidät osallisiksi, Herra, ja ru-

koilkoon arvollisesti turvaa hauraudellemme. 

Jumalan käskiessä irrota maiden kahleet, Pietari, joka teet sen, 

että taivaalliset valtakunnat ovat autuaille auki. 

Pyydämme sinua, Jumala, pappiesi kunnialla tekemään sen, että 

tuntisimme pyhän marttyyrisi ja piispan Donatuksen avun, jonka 

juhlia vietämme. 

Vaalikoot meitä, Herra, autuaitten marttyyriesi Tiburtiuksen ja 

Susannan jatkuvat turvat, koska et lakkaa armollisesti katsomasta 

niitä, joiden sallit tulla autetuiksi sellaisilla avuilla. 

Jumala, iloitkoon kirkkosi, joka luottaa marttyyrisi Agapituksen 

esirukouksiin ja hänen kunniakkaisiin rukouksiinsa, ja pysyköön se 

hartaana ja varmana. 

Jumala, joka siirsit autuaan tunnustajasi Ludvigin maallisesta ja 

ajallisesta valtakunnasta taivaallisen ja ikuisen valtakunnan kirk-

kauteen, pyydämme sinua tekemään meidät hänen ansioillaan ja 

poikasi Jeesuksen Kristuksen, kuninkaitten kuninkaan, esirukouk-

sella kanssaperillisiksi ja antamaan olla osallisia samasta valtakun-

nasta. 

Pyydämme, Herra, että meitä suojelisivat autuaitten marttyyriesi 

ja paaviesi Corneliuksen ja Cyprianuksen juhlat, ja heidän kunnioi-

tettava rukouksensa suosittaisi meitä. 

Ole läsnä kansassasi, Herra, niin että se marttyyrisi, autuaan Ni-

comediksen, kuuluisia ansioita omaksi saaden sinun laupeutesi saa-

vuttamiseksi aina saisi apua hänen suojeluksestaan. 

Auttakoot meitä, Herra, autuaan evankelistasi Matteuksen ru-

koukset, niin että sen, mitä meidän mahdollisuutemme ei saavuta, 

hänen esirukouksensa lahjoittaisi. 

Pyydämme sinua, kaikkivaltias Jumala, että suosiollisesti antaisit 

meidän iloita pyhien marttyyriesi Mauritiuksen ja hänen ystäviensä 
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juhlasta, ja kerskaisimme heidän marttyyripäivästään, joiden esiru-

kouksiin turvaudumme. 

Pyydämme sinua suomaan, kaikkivaltias Jumala, että me, jotka 

vietämme pyhien marttyyriesi Cosman ja Damianuksen marttyyri-

päivää, vapautuisimme heidän esirukouksillaan kaikesta pahasta. 

Täällä on enkeleitten sotajoukon päällikkö arkkienkeli Mikael, 

jonka kunnia ylittää kansojen hyvät teot ja jonka rukous vie taivas-

ten valtakuntaan, 

Jumala, joka valitsit tunnustajasi, kunniakkaan opettajan, autu-

aan Hieronymuksen kirkollesi selittämään pyhää Raamattua, pyy-

dämme sinua suomaan, että hänen hurskaitten ansioittensa tuella 

osaisimme sinun avullasi harjoittaa sitä, mitä hän sanoillaan ja 

teoillaan opetti. 

Opettaja, aseta opetuslapset korkeimman Kuninkaan palatsiin, 

varusta Kristuksen palvelijat pelastuksen etuisuudella. 

Seuratkoot meitä pyhien marttyyriesi Sergiuksen, Bachuksen, 

Marcelluksen ja Apuleuksen ansiot, Herra, ja tehkööt ne meidät 

aina sinun rakkaudellasi palaviksi. 

Pyydämme, Herra, että pyhien marttyyriesi Chrisantuksen ja Da-

rian rukous olisi luonamme, niin että kokisimme aina heidän hurs-

kasta apuaan, joiden palvelusta vietämme. 

Pyydämme, Jumala, että sinä, joka teit tunnustajasi, autuaan Ivo-

nin, hurskailla teoilla, merkeillä ja tunnusteoilla kuuluisaksi, hänen 

ansioillaan ja rukouksillaan saisimme sinun hyvät tekosi. 

Kaikkivaltias, ikuinen Jumala, joka soit juhlia kaikkien pyhiesi 

ansioita yhdessä juhlassa, pyydämme, että lahjoittaisit meille hei-

dän moninkertaisilla esirukouksillaan toivomamme sovituksesi 

runsauden. 

Etsikäämme siis, rakkaat veljet, koko mielemme keskittymällä 

niin suurten mainitsemiemme esirukoilijoitten suojelusta, että viet-

tämiemme ajallisten juhlien välityksellä pystyisimme pääsemään 

heidän ansioillaan ja esirukouksellaan ikuisten palkintojen luo. 
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Koputtakaamme siksi neitseellisen palatsin ovella nöyrillä ru-

kouksilla, että hän katsoisi arvolliseksi avata meille rakkauden ja 

puhtauden oven, ja kun meidän on sallittu päästä sinne mielen puh-

taudessa ja puhtailla rukouksilla, saavuttaisimme myös tämän su-

kupuolen järjestykseltä pelastuksemme ilon. 

Jumala, armahtaja, valaise uskoviesi sydämet, ja tee meidät sel-

laisiksi, että me autuaan Elisabetin kunniakkailla rukouksilla hal-

veksisimme maailman menestystä ja saisimme aina iloita taivaalli-

sesta lohdutuksesta. 

Pyydämme sinua suomaan, kaikkivaltias Jumala, että marttyy-

risi, autuaan Felicitaksen juhlaa viettäen saisimme suojeluksen hä-

nen ansioillaan ja rukouksillaan. 

Jumala, joka annoit lakisi Moosekselle Siinain vuoren huipulla, 

ja sijoitit sinne samaan paikkaan pyhien enkeleittesi välityksellä ih-

meellisesti neitsyen ja marttyyrisi, autuaan Katariinan ruumiin, 

pyydämme sinua suomaan, että voisimme saapua hänen ansioillaan 

ja esirukouksellaan sen vuoren luo, joka on Kristus. 

Kun neitsyt Katariinaa vietiin marttyyrikuolemaan, hänen rukoil-

lessaan itsensä ja häntä muistelevien puolesta, tuli hänelle ääni, 

joka sanoi: Tule, valittuni. Kas tässä sinulle avataan autuuden ovi. 

Niille, jotka viettävät kärsimyksesi juhlaa, lupaan avun taivaasta. 

Viettäköön uskova kansa hartaasti kärsimysjuhlaa kunniakkaan 

neitsyen Katariinan muistoksi, joka itseään muistavia suosittaa an-

sioillaan Jumalalle ja auttaa hyvillä teoillaan. 

Ääni taivaista jyrähti: Tule, valittuni, astu sisään sulhasesi ma-

kuuhuoneeseen. Olet saanut sen, mitä pyydät, ja jotka sinua ylistä-

vät, he pelastuvat. 

Terve, neitsyitten jalokivi Katariina, älä kiellä sinua kunnioitta-

vilta suojelustasi äläkä hankittuja esirukouksia. 

Kristuksen jalokivi Barbara, valmista meidät istumaan kanssasi, 

jotta me sinun kanssasi saisimme ikuisesti hallita onnellisesti jne. 
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Jumala, puhtauden rakastaja, joka julistaaksesi autuaan neitsyen 

ja marttyyrisi Barbaran ansioita olet luvannut armahduksen niille, 

jotka huutavat häntä avuksi: Pyydämme sinua antamaan meille sen, 

että ottaisimme osaa hänen juhlaansa siten, että turvattuina vihol-

listen hyökkäyksiltä saisimme päästä hänen esirukouksellaan ikui-

siin iloihin. 

Kaikkivaltias, ikuinen Jumala, joka tahdoit juhlallisella vuosit-

taisella juhlallisuudella vietettävän synnyttäjäsi ainaisen neitseen 

Marian sikiämistä, pyydämme sinua suomaan, että kaikki, jotka 

huutavat hänen apunsa puoleen, saavuttaisivat pyynnölleen pelas-

tusta tuottavan vaikutuksen. 

Iloitse, neitsyt Maria, joka olit murskaava Paholaisen pään, etkä 

itse koskaan ole ollut sille syyllisyyden kautta alistettu. 

Kun ihmisten ansaitsemat rangaistukset syöksyvät päällemme, 

on erityisesti tehtävä se, että ihmisten syntien tähden on huudettava 

avuksi itsensä pyhien rukousten ja ansioitten kautta Herran lau-

peutta ihmisten syntejä kohtaan, ja jotta ihmissuku säilyisi turvassa 

uhkaavalta pahalta ja lukemattomista vaaroilta. 

Tässä hän synnyttämänsä Jumalan luona ahkerana asianajajatta-

rena auttaa meitä Jumalan luona sekä tukee, suojelee ja korottaa. 

Hän tarjoaa alttiin suojeluksen kaikille, jotka rientävät hänen46 

luokseen. 

Suosi, neitsyt, hurskailla rukouksillasi niitä, jotka sinua ylistäen 

lähestyvät. Ole niiden luona, jotka nöyrästi rukoilevat sinua. 

Pyhä Fransiscus, tule nopeasti, isä, joudu joutuisasti kansasi luo, 

jota painetaan ja väsytetään taakan, ruumenien, mudan ja tiilien 

alla, ja kun egyptiläinen on haudattu hiekan alle, vapauta meidät, 

sammuta lihan viallisuus. 

                                                 
46 Ad eam (Marian). 
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Pyrkikäämme kaikin voimin, liittäkäämme rukouksia rukouk-

siin, jotta saisimme iloita taivaallisista iloista Augustinuksen ansi-

oilla. 

PYHÄSTÄ MARTINUKSESTA 

Pysy kanssamme ikuisesti. 

PYHÄSTÄ LAURENTIUKSESTA COMPLETORIUMIIN 

On läsnä juhla ja kunnioitettava päivä, jona Laurentius ansioit-

tensa mukaan astui taivaaseen. Katsokoon hän arvolliseksi rukoilla 

laupiasta Herraa, että hän säästäisi meidät ikuisilta liekeiltä ja de-

moneilta. 
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CHEMNITZIN JOHDANTOA 
MARIAN PSALTTARIN SYNTYHISTORIAAN 

On tunnettua, että paavillisuuden alaisuudessa koko Psalttari 

muunneltiin Marian avuksi huutamiseksi. Siksi huomautan sen al-

kuperästä jotakin lyhyesti ruusukkojen peilistä ottamallani, joka on 

kuvattu Alanuksen kirjoitusten pohjalta, joka kertoo, että Domi-

nicus ensin keksi Marian ruusukon: lausutaan viisikymmentä enke-

lin tervehdystä, ja kuhunkin kymmeneen tervehdykseen liitetään 

mukaan yksi Isä meidän, eli kuten he itse puhuvat, 50 Ave Mariaa 

ja 5 Isä meidän -rukousta muodostavat yhden ruusukon. Meidän on 

puhuttava, kuten on lausuttuna in Macaronicis -teoksessa: 

 

Barbottat Patres nostros, Aveque Marias. 

 

Mumisee Isä meidän -rukouksia ja Terve Marioita. 

 

Tähän tarkoitukseen Dominicuksen kerrotaan kyhänneen 55 pu-

jottamalla yhdistettyä laattaa siten, että kunkin kymmenen pienem-

män laatan joukkoon liitettiin yksi suurempi, ja tällaisia laattakyhä-

elmiä tai ruusuja hän nimitti Patriloquiaksi47, koskapa nimet usein 

sopivat aiheisiinsa. 

Ruusukkojen pohjalta sitten alettiin kyhätä psalttareita, eli kolme 

ruusukkoa – siis sataviisikymmentä Ave Mariaa ja viisitoista Isä 

meitä – muodostivat Marian yhden psalttarin, koska Daavidin psal-

meja on yhtä monta. 

Alanus kirjoittaa, että myöhemmin tuossa psalttarissa jotkut liit-

tivät yksittäisiin tervehdyksiin erityisiä pikku rukouksia Marialle, 

ja eniten hän kiittelee sitä, että kartusiaanimunkit tekivät Daavidin 

psalmeihin 150 runomittaista Marian tervehdystä. Toiset alkoivat 

väitellä, että yksittäiset psalmit voitaisiin sovittaa Mariaan, ja 

                                                 
47 Isien puhelut. 
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Alanus kertoo, että muuan kölniläinen olisi tehnyt psalmien julki-

sessa luennassa sellaisen psalmien sovittamisen Mariaan. 

Myöhemmin perustettiin Marian psalttarille erityinen veljestö, 

jonka Sixtus IV vahvisti vuoden 1470 paikkeilla liittäen mukaan 

paljon aneita. Innocentius kahdeksas taas lisäsi muihin aneisiin täy-

den anteeksiannon rangaistuksesta ja syyllisyydestä kerran elä-

mässä ja kerran kuoleman hetkellä niille, jotka astuvat sisään tuo-

hon veljestöön. Laskettuaan tarkasti kaikki nuo aneet yhteen 

Alanus sai summan: Kutakin Marian psalttaria kohden eri paavit 

ovat antaneet kuudenkymmenentuhannen vuoden aneet. 

Kirjoitin tällä kohtaa tämän Marian psalttarista ruusukkojen pei-

lin mukaan, koska ymmärrän joidenkin paavillisten itse sanoneen, 

että Marian psalttari on yhden taikauskoisen munkin henkilökoh-

tainen keksintö, eikä sitä pidä esittää koko paavillisen kirkon 

asiaksi. 

Olen nähnyt painettuna kolme Marian psalttarin laitosta, joista 

yksi on julkaistu Venetsiassa, toinen Pariisissa ja kolmas Leipzi-

gissa. Kirjoitettuja laitoksia taas on löytynyt monia, kun on käyty 

vierailulla Braunschweigin herttuakunnan luostareissa. Painetuissa 

laitoksissa on seuraavanlainen otsakekirjoitus: Autuaan neitsyt Ma-

rian psalttari, serafiopettajan, Albanon pyhän piispan ja pyhän 

Rooman kirkon presbyteerin kardinaali Bonaventuran laatima jne. 

En väittele siitä, onko totta se, mitä kuvitellaan, nimittäin että 

Bonaventura olisi Marian psalttarin laatija. Tiedän, että Bonaven-

tura keskustelee ja opettaa aivan toisin kohdassa 15 Sententiarum, 

dist.3, quaest.2, jossa hän kirjoittaa: ´On varottava, ettei äidin erin-

omaisuutta suurenneltaessa pojan kunnia vähenisi, ettei äitiä näin 

loukattaisi, koska hän tahtoo enemmän korottaa poikaansa, joka on 

luomakunnan luoja, kuin itseään´, Bonaventura myös vastaa siihen 

väitteeseen, jonka mukaan äidille osoitettava kunnia kohdistuu poi-

kaan: ´Äidille ei saa osoittaa kaikkea kunniaa, joka kuuluu pojalle´. 

Marian psalttarissa kuitenkin tapahtuu aivan päinvastaista, koska 
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siinä kaikki se, mikä on pojan omaa, osoitetaan äidille. Siksi ajatte-

len olevan väärin, että tuon pilkkaavan psalttarin laatijaksi esitetään 

Bonaventura. Tahdoin silti lisätä tähän kohtaan mukaan tuon julki-

sesti levinneen otsakkeen osoittaakseni, että kyseinen Marian psalt-

tari on paavikunnassa ollut seurakunnille julkisella arvovallalla tar-

jottuna. 

Koska tuossa Marian psalttarissa on nähtävillä huomattava esi-

merkki kamalasta epäjumaluushulluudesta, jota paavillinen kirkko 

pyhien avuksi huutamisessa on harjoittanut, eivätkä sen vanhat lai-

tokset ole kaikkialla saatavilla, tahdoin tähän kohtaan liittää sen sa-

nasta sanaan esitettynä ja tuoda julkisesti maailman arvioitavaksi. 

Olen kuvannut sen Pariisin laitoksen pohjalta, joka on Braun-

schweigin ja Luneburgin herttuan, kuuluisan prinssi Juliuksen kir-

jastossa, ja olen verrannut sitä Venetsian ja Leipzigin editioihin. 

Lukija huomatkoon tämän Marian psalttarin pohjalta, mitä tai-

kauskoa ja epäjumaluushulluutta paavillisessa kirkossa on piilossa 

pyhien avuksi huutamisen alla, ja päättäköön hän siitä, mikä on var-

sinainen kiistanaihe tässä kohdassa pyhien avuksi huutamisesta. 
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HURSKAAN OPETTAJAN, PYHÄN BONAVENTURAN 
LAATIMA NEITSYT MARIAN PSALTTARI 

I. 

 

Onnellinen se mies, joka rakastaa sinun nimeäsi, neitsyt Maria. 

Sinun armosi vahvistaa hänen sieluaan. Kuin vesilähteitten kaste-

lema merkki hän levittää runsaita vanhurskauden hedelmiä. Siu-

nattu olet sinä naisten joukossa sydämesi nöyryyden ja uskovaisuu-

den tähden. Voitat kaikki naiset lihasi kauneudella. Ylität enkelit ja 

arkkienkelit pyhyytesi suurenmoisuudella. Laupeuttasi ja armoasi 

julistetaan kaikkialla. Jumala on siunannut sinun kättesi töitä sa-

noen: Terve, Maria jne. 

 

II. 

 

Miksi vihollisemme pauhaavat, ajattelevat meitä vastaan tur-

huuksia? Suojelkoon meitä oikea kätesi, Jumalan äiti. Sinä saatat 

hämminkiin ja tuhoat heidät kuin pelottava rintama. Tulkaa hänen 

luokseen kaikki, jotka näette vaivaa ja olette ahdistettuja, niin hän 

antaa sieluillenne virvoituksen ja lohdutuksen. Menkää hänen luok-

seen kiusauksissanne, niin hänen kasvojensa tyyneys rauhoittaa tei-

dät. Siunatkaa häntä koko sydämestänne, sillä koko maa on täynnä 

hänen laupeuttaan. Terve, Maria. 

 

III. 

 

Valtiatar, miksi ahdistajani ovat lisääntyneet? Sinä seuraat ja ha-

jotat heidät rajuilmassasi. Vapauta jumalattomuutemme siteet, 
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poista syntiemme pinot. Armahda minua, Valtiatar, ja paranna heik-

kouteni, ota pois sydämeni tuska ja ahdistus. Älä luovuta minua vi-

hollisteni käsiin, ja kuolemani hetkellä vahvista sieluni. Johda mi-

nut pelastuksen satamaan, ja palauta henki tekijälleni ja luojalleni. 

Terve, Maria jne. 
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IV. 

 

Kun huusin sinua, Valtiatar, sinä kuulit. Katsoit arvolliseksi 

muistaa minua korkealta valtaistuimeltasi. Armosi on vapauttanut 

minut aterialle valmistautuneilta karjujilta ja minua etsivien käsistä, 

koska laupeutesi ja hurskautesi on hyväntahtoinen kaikkia kohtaan, 

jotka huutavat avuksi pyhää nimeäsi. Ole ikuisesti siunattu, Val-

tiatar, ja majesteettiutesi ikuisuudesta ikuisuuteen. Kunnioittakaa 

häntä voimassanne, kansat, ja kaikki maan kansat, korottakaa hänen 

suuruuttaan. 

 

V. 

 

Ota korviisi sanani, Valtiatar, äläkä käännä kasvojesi kauneutta 

pois minusta. Muuta surumme iloksi ja ahdistuksemme riemuksi. 

Luhistukoot vihollisemme jalkojemme eteen, ja sinun voimasi 

murskatkoon heidän päänsä. Ylistäköön sinua jokainen kieli, ja py-

hää nimeäsi tunnustakoon kaikki liha. Henkesi on makeampi kuin 

hunaja, ja perintösi parempi kuin hunaja ja hunajakakku. 

 

VI. 

 

Valtiatar, älä salli minua nuhdeltavan Jumalan vihassa, äläkä tuo-

mittavan hänen vihansa päivänä. Olkoon kohtusi kunniakas he-

delmä meille armollinen nimesi kunnian tähden, Valtiatar. Vapauta 

meidät helvetin portista ja syvyyden vatsasta pyhillä rukouksillasi. 

Avautukoot meille vanhurskauden portit julistaaksemme ikuisesti 

ihmeitäsi, sillä eivät kuolleet eivätkä helvetissä olevat ylistä sinua, 

Valtiatar, vaan ne, jotka ovat saava armossasi ikuisen elämän. 
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VII. 

 

Valtiatar, sinuun olen pannut toivoni, vapauta sieluni vihollisis-

tani. Sulje leijonan kita ja murskaa sen hampaat ja vainoajien huu-

let. Älä nimesi tähden viivyttele jakaa meille laupeuttasi. Loista-

koon ylitsemme kasvojesi valo, jotta korkeimman luona omatun-

tomme rauhoittuisi. Uhrattakoot sinun kauttasi rukouksemme ja lu-

pauksemme korkeimman luona. 

 

VIII. 

 

Valtiatar, Herrastamme on tehty sinun kauttasi veljemme ja pe-

lastajamme. Kuin tuli vadelmapensaaseen ja kaste villaan laskeutui 

sinuun ikuinen Jumalan sana, kun Pyhä henki teki sinut hedelmäl-

liseksi ja sinut varjosi korkeimman voima. Olkoon hedelmöittymi-

sesi mitä puhtain. Siunattu olkoon neitseellinen synnytyksesi. Siu-

nattu olkoon lihasi puhtaus, siunattu sydämesi laupeuden suloisuus. 

 

IX. 

 

Valtiatar, ylistän sinua koko sydämestäni, ja kerron kansoille 

ylistystäsi ja kunniaasi. Sinä ansaitset kunnian, kiitoksen ja ylistyk-

sen äänen. Löytäkööt syntiset armon Jumalan luona sinun kauttasi, 

joka olet armon ja pelastuksen löytäjä. Huokailkoot nöyrät katuvai-

set anteeksiantoa, paranna heidän sydäntensä murtumiset. Rauhan 

kauneudella ja runsaalla rauhalla ravitset meidät muukalaisuu-

temme vaivan jälkeen. 
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X. 

 

Luotan Valtiattareen hänen laupiaan nimensä suloisuuden täh-

den. Hänen silmänsä katsovat köyhän puoleen, ja hänen kätensä 

ovat levitetyt orvon ja lesken ylle. Etsikää häntä nuoruudestanne 

saakka, niin hän kirkastaa teidät kansojen kasvojen edessä. Hänen 

laupeutensa poistaa syntienne paljouden, ja hänen hedelmällisyy-

tensä tuo Jumalalle suosiollisena meille ansioitten hedelmällisyy-

den. Ojenna kätesi puoleemme, pyhä neitsyt, äläkä käännä meistä 

pois kunniakkaita kasvojasi. 

 

XI. 

 

Pelasta minut, puhtaan rakkauden äiti, lempeyden käytävä ja 

hurskauden suloisuus. Sinä yksin kierrät maanpiiriä auttaaksesi 

niitä, jotka sinua avuksi huutavat. Kauniit ovat tiesi ja rauhaisat pol-

kusi. Sinussa loistaa rakkauden hahmo, vanhurskauden valo ja to-

tuuden loiste. Olet vaatetettu auringon valolla kuin vaatteella, ja 

loistat kaksitoistatähtisen kruunun säteillä. Olkoon sinulle, neitsyit-

ten neitsyt, kunnia. Pyydämme sinua johtamaan meidät taivasten 

valtakuntaan. Aamen. 

 

XII. 

 

Kuinka kauan, Valtiatar, unohdat minut, etkä vapauta minua ah-

distukseni päivänä? Kuinka kauan viholliseni kohoaa ylitseni? 

Murskaa hänet voimasi vallalla. Valtiatar, ole meille voiman torni 
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ja kova kallio, joka murskaa vihollisen. Ylistämme sinua, armon 

löytäjä, jonka kautta maailmaa korjataan. Nouse yli enkeleitten 

kuoron ja rukoile puolestamme Jumalan valtaistuimen edessä. 

 

XIII. 

 

Hullu vihollisemme sanoi sydämessään: Ahdistan ja otan kiinni, 

tappakoon kätesi heidät. Nouse, Valtiatar, mene hänen edelleen, tal-

laa hänet ja tuhoa kaikki hänen yrityksensä. Sinun kauneuttasi au-

rinko ja kuu ihmettelevät, sinua palvelevat enkelten vallat. Sinun 

pehmeällä kosketuksellasi parantuvat sairaat, sinun ruusuisella 

tuoksullasi kuolleet virkoavat jälleen. Jumalan synnyttäjä neitsyt, 

jota koko maailma ei ota haltuunsa. Sinun laupeuteesi itsensä sul-

kee ihmiseksi tehty. 
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XIV. 

Valtiatar, kuka saa asua Jumalan asunnossa? Kuka lepää kansan 

parantajien kanssa? Hengellisesti köyhät ja puhdassydämiset, lem-

peät, rauhaa rakentavat ja surulliset. Muista, Valtiatar, että puhuisit 

meistä hyvää, ja kääntäisit poikasi vihan pois meistä. Syntisinä sy-

leilkäämme Marian jälkiä ja heittäytykäämme hänen autuaille ja-

loilleen. Pitäkäämme hänestä kiinni urhoollisesti, älkäämme pääs-

täkö irti, kunnes ansaitsemme tulla hänen siunaamakseen. 

 

XV. 

 

Säilytä minut, Valtiatar, koska olen pannut sinuun toivoni. Suo 

minulle armahtavaisesti armosi vuotaminen. Sinun neitseellinen 

kohtusi ja puhdas sisimpäsi synnyttivät korkeimman Jumalan po-

jan. Siunatut olkoot puhtaat rintasi, joilla ravitsit jumalallistetulla 

maidolla48 Jeesusta, Pelastajaa. Ylistäkää kunniakasta neitsyttä, 

ketkä vain hänen luonaan olette löytäneet armon ja laupeuden. Teh-

kää hänen nimensä suureksi ja ylistäkää ikuisesti hänen sikiämis-

tään ja syntymäänsä. 

 

XVI. 

 

Kuule, Valtiatar, vanhurskauttani, ja poista minusta ahdistukseni. 

Tunnustan nimeäsi ylistävällä äänellä, kun teet suureksi laupeutesi 

minulle. Jäljitelkää häntä, te Jumalan pyhät neitsyet, kuten ovat jäl-

jitelleet Agnes, Barbara, Katariina, Cecilia ja Lucia. Kunnioittakaa 

häntä huultenne äänellä, sillä sen kautta ovat Agatha, Margareta, 

                                                 
48 Lacte Deifico. 
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Cecilia ja muut saaneet armon. Hän antaa meille puolisoksi isän 

Jumalan pojan, ja Paratiisin liljoista tehdyn seppeleen, joka tuoksuu 

verrattomasti. 

 

XVII. 

 

Rakastan sinua, taivaan ja maan Valtiatar, ja ylistän nimeäsi kan-

sojen keskellä. Ylistäkää häntä te, joiden sydän on ahdistuksissa, 

niin hän vahvistaa teitä vihollisianne vastaan. Vuoda meille rinto-

jesi armoa, Valtiatar. Elvytä suloisuutesi vuotavalla maidolla lastesi 

sisimmät. Kaikki uskonnolliset, kunnioittakaa häntä, koska hän itse 

on auttajatar ja teidän erityisen asianajajanne. Olkoon Kristuksen 

kunniakas äiti pakopaikkamme, koska sinä olet koko uskonnon ih-

meellinen perustus. 

 

XVIII. 

 

Taivaat julistavat kunniaasi, neitsyt Maria, ja voiteittesi tuoksu 

on levinnyt kaikkiin kansoihin. Huokailkaa hänen puoleensa, kado-

tetut syntiset, niin hän johtaa teidät anteeksiannon satamaan. Ko-

puttakaa hymneillä, psalmeilla ja lauluilla hänen sisintään, niin hän 

vuotaa teille suloisuutensa armoa. Ylistäkää te vanhurskaat häntä 

Jumalan valtaistuimen edessä, koska olette tehneet vanhurskauden 

hänen kohtunsa hedelmällä. Ylistäkää häntä taivaitten taivaat, ja hä-

nen nimeään ylistäköön koko maa. 

 

XIX. 
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Kuule minua, Valtiatar, ahdistuksen päivänä, ja anna rukous-

temme kääntää puoleemme lempeät kasvosi.  Älä torju meitä pois 

kuolemamme hetkellä. Tule sieluni avuksi, kun se jättää ruumiinsa. 

Lähetä sitä vastaan hyvä enkeli, joka puolustaisi sitä pahoilta vihol-

lisilta. Osoita sille leppynyt ja tyyni maailman tuomari, joka sinun 

armostasi antaa anteeksi. Tuntekoon se rangaistuksissa virvoituk-

sesi ja salli sen saada paikka Jumalan valittujen joukossa. 

 

XX. 

 

Valtiatar, sinun voimastasi iloitsee sydämemme, ja sielumme saa 

lohdutusta sinun nimesi suloisuudesta. Lähetä meille temppelistä 

Jumalan viisaus, jonka kautta suloisesti valaistukaamme kaikessa 

totuudessa. Suo meidän pidättäytyä lihallisista toiveista, jotta sydä-

missämme koittaisi armon valo. Kuinka suloiset ovatkaan puheesi 

sinua rakastaville, pyhä neitsyt, kuinka suloisia armojesi vuotami-

set. Laulan sinulle kirkkautta ja kunniaa, ja kerskaan nimessäsi 

ikuisesti. 

 

XXI. 

 

Jumala, Jumalani. Katso minuun ansioillasi, pyhä neitsyt Maria. 

Valtiatar, olen huutanut puoleesi päivin öin, ja olet tehnyt orjallesi 

laupeuden. Koska olen pannut toivoni sinun armoosi, olet poistanut 

minusta ikuisen häpeän. Viholliseni ovat joka puolelta pilkanneet 

minua, mutta sinä olet suonut minulle virvoituksen kätesi varjon 

alla. Palvokoot sinua kansojen heimot, ja ylistäkööt sinua kaikki 

enkelten osastot. 
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XXII. 

 

Jumala ohjaa minua, neitsyt jumalansynnyttäjä, koska sinä olet 

kääntänyt hänen kasvonsa puoleeni. Siunatut ovat loistavat silmäsi, 

joiden katsot arvollisiksi laupiaasti kääntää syntisten ylle. Olkoon 

siunattu kasvojesi valo ja loiste, siunattu olkoon kasvojesi armo. 

Siunattu olkoon kättesi laupeus, siunattu olkoon neitseellisen mai-

tosi tihkuminen. Siunatkoot sinua Jumalan apostolit ja profeetat; 

marttyyrit, tunnustajat ja neitsyet laulakoot sinulle. Kunnia sinulle, 

oi neitsyitten neitsyt, pyydämme sinua ohjaamaan meidät taivasten 

valtakuntiin. Aamen. 

 

XXIII. 

 

Herran on maa ja sen täyteys, mutta sinä, pyhin äiti, hallitset hä-

nen kanssaan ikuisesti. Olet pukeutunut kirkkauteen ja kaunistuk-

seen. Kaikki kallis kivi on vaatteesi ja peitteesi. Auringon valo on 

pääsi yllä ja kuun kauneus jalkojesi alla. Välkkyvät tähdet korista-

vat istuimesi, tähdet kunnioittavat sinua, oi aamutähti. Valtiatar, 

muista meitä mielisuosiossasi ja tee meidät arvollisiksi kunnioitta-

maan pyhää nimeäsi. 

 

XXIV. 

 

Valtiatar, sinun puoleesi olen kohottanut sieluni, Jumalan tuo-

miolla en ole punastuva rukoustesi tähden. Minua eivät pilkkaa vai-

noajani, sillä kaikki, jotka epäilevät sinua, tulevat häpeämään. Kuo-

leman paulat eivät voita minua, ja pahaa puhuvien leiri ei estä as-

keleitani. Murskaa voimassasi heidän hyökkäyksensä, ja laupiaasti 
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tule sieluani vastaan. Ole minulle ohjaajatar isänmaahan, ja katso 

arvolliseksi koota minut enkeleitten joukkoon. 

 

XXV. 

 

Tuomitse minut, Valtiatar, sillä olen poikennut viattomuudestani, 

mutta koska olen pannut toivoni sinuun, en tule heikoksi. Polta sy-

däntäni rakkautesi tulella, ja sido munuaiseni puhtauden siteellä. 

Laupeutesi ja lempeytesi ovat silmieni edessä, ja ilahdun ylistyksesi 

äänestä. Valtiatar, rakastan kasvojesi kauneutta, ja kunnioitan pyhää 

majesteettiuttasi. Ylistäkää hänen nimeään, koska se on pyhä, ker-

tokoot sukupolvet hänen ihmeistään. 

 

 

XXVI. 

 

 

Valtiatar olkoon valoni. Kasvojesi loiste ja armosi tyyneys lois-

takoon sieluuni. Korota pääni vihollisteni yli, niin minä laulan ni-

mellesi psalmin. Älä käännä kasvojasi pois minusta, koska olen tah-

tonut kauneuttasi ja koristustasi nuoruudesta saakka. Rakastan ja 

etsin sinua taivaitten ja armojen kuningatar. Älä ota pois orjaltasi 

laupeuttasi ja armoasi. Valtiatar, ylistän sinua kansojen keskellä, ja 

kunnioitan kirkkautesi valtaistuinta.  

 

XXVII. 

 

Valtiatar, sinun puoleesi minä huudan, ja sinä kuulet minua, Ilah-

dutat minua ylistyksesi äänellä. Armahda minua ahdinkoni päivänä, 
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ja totuutesi valossa vapauta minut. Ole siunattu, oi Valtiatar, maail-

man kaikilla äärillä. Pyhäkkö, jonka kätesi lujittivat, on kunniak-

kaan ruumiisi pyhä temppeli. Omatuntosi on puhdas, ja tahraton on 

Jumalan pyhä sovituksen paikka ja asumus. 

 

XXVIII. 

 

Tuokaa, Jumalan pojat, Valtiattarellemme, tuokaa Valtiattarel-

lemme ylistys ja kunnioitus. Pyhä äiti, anna voimaa palvelijoillesi, 

ja siunaus niille, jotka sinua ylistävät ja kirkastavat. Kuule puoleesi 

huokaavien valitus, äläkä halveksi nimeäsi avuksi huutavien lu-

pauksia. Olkoon kätesi valmis auttamaan minua, ja korvasi käänty-

nyt rukoukseni puoleen. Siunatkoot sinua taivas ja maa, meri ja 

kaikki maan ääret. 

 

XXIX. 

 

Ylistän sinua, Valtiatar, koska olet ottanut minut hoiviisi ja va-

pautat minut pahasta vastustajastani. Käänny puoleeni ja tee minut 

eläväksi. Vie minut pois kuoleman porteilta ja ahdistusten aalloilta, 

jotka ovat ympäröineet minut. Oikean kätesi käskyvallalla ja suu-

ruudella murskaa ja hajota kaikki vastustajani. Niin minä tarjoan 

sinulle ylistysuhrin, ja ylistän hartaasti kunniaasi. Riemuitkaa tai-

vaat, ja riemuitse maa, sillä Maria lohduttaa orjiaan ja armahtaa 

köyhiään. 

 

XXX. 
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Valtiatar, sinuun olen pannut toivoni, en hämmenny koskaan. Ota 

minut armoosi, kallista korvasi puoleeni ja surussani ilahduta mi-

nua. Sinä olet voimani, pakopaikkani, lohdutukseni ja suojelukseni. 

Sinun puoleesi huusin, kun sydämeni oli ahdistuksessa, ja sinä kuu-

lit minua ikuisten kukkuloiden huipulta. Sinun käteesi, Valtiatar, 

uskon henkeni, koko elämäni ja viimeisen päiväni. 

 

XXXI. 

 

Autuaita ne, joiden sydämet rakastavat sinua, neitsyt Maria. Hei-

dän syntinsä sinä armeliaasti peset pois. Sisimpäsi on pyhä, puhdas 

je hedelmää kantava, ja se on saattanut puhkeamaan ikuisesti veh-

reän kukan. Kauneutesi ei ole näkevä turmelusta, ja kasvojesi su-

loisuus ei koskaan lakastu. Siunattu olet sinä Iisain korkea oksa. 

Olet ulottanut itsesi Herran luo, joka istuu majesteettiuden valtais-

tuimella. Oi neitsyt kuningatar itse on tie, jonka kautta pelastus kor-

keimmalta istuimelta on meitä tullut kohtaamaan. 

 

XXII. 

 

Riemuitkaa vanhurskaat kunniakkaasta neitseestä, ja ylistäkää 

häntä sydämen suoruudella. Lähestykää häntä kunnioituksella ja 

hartaudella, ja sydämenne ilahtukoon hänen tervehdyksestään. 

Tuokaa hänelle ylistyksen uhri, niin juovutte hänen suloisuutensa 

rinnoista. Hän vuotaa teille hurskautensa säteitä, ja kirkastaa teidät 

laupeutensa loisteilla. Hänen hedelmänsä on suloinen. Viisaan 

suussa sydämessä se tulee makeaksi. 
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XXXIII. 

 

Siunaan Valtiatarta kaiken aikani, älköön hänen ylistykseni lakat-

koon suussani. Ylistäkää häntä kanssani kaikki, jotka olette lihoneet 

hänen virvoittavasta hunajastaan ja maidostaan. Huutakaa häntä 

avuksi vaaroissa ja epävarmoissa asioissa, niin löydätte avun ja su-

loisen virvoituksen hädässänne. Ottakaa esimerkki hänen vaelluk-

sestaan ja jäljitelkää hänen nöyryyttään ja rakkauttaan. Koska siis 

sinä olet ollut nöyrä, Valtiatar, olet saattanut luomattoman sanan ot-

tamaan sinusta lihan. 

 

XXXIV. 

 

Tuomitse ne, jotka vahingoittavat minua, Valtiatar, ja nouse heitä 

vastaan, puolusta ja hoida asiani. Sieluni iloitsee sinussa, ja har-

taana iloitsen hyvistä teoistasi. Taivaat ja maa ovat täynnä suloi-

suuttasi. Minne vain menemme, meitä vastaan tulee sinun neitseel-

linen kohtusi. Olet vanginnut meidät verkolla joka puolelta hyvillä 

teoillasi, aina ja kaikkialle olet levittänyt hyvyytesi ansat. Rientä-

käämme siis, rakkaat, ja tervehtikäämme niin jaloa ja hunajaa vuo-

tavaa neitsyttä, jotta lepäisimme hänen suloisuutensa sylissä.  

 

XXXV. 

 

Jumalaton käski tehdä syntiä salassa. Luopukoon hän sinun kaut-

tasi pahasta aikomuksesta, oi Jumalan äiti. Käännä poikasi katse 

puoleemme, pakota häntä rukouksillasi armahtamaan meitä synti-

siä. Valtiatar, maan päälle on levinnyt laupeutesi ja armosi. Voima 
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on käsivarressasi, väkevyys ja urheus oikeassa kädessäsi. Olkoon 

valtasi yli taivaitten ylistetty, siunattu olkoon suuruutesi yli maan. 

 

XXXVI. 

 

Älä riitele pahaa puhuvien joukossa, Valtiatar, lievennä heidän 

vihansa armosi kautta. Pankaa toivonne häneen, uskonnolliset, 

luottakaa häneen, papit ja maallikot. Saakaa iloa häntä ylistäen, niin 

hän kuulee sydämenne pyynnöt. Parempi on vähän hänen armonsa 

kanssa kuin monet hopea-aarteet ja kalliit kivet. Olkoon sinulle 

kunnia aina, oi taivaitten kuningatar, äläkä unohda meitä minään 

aikana. 

 

XXXVII. 

 

Valtiatar, älköön Herra syyttäkö meitä vihassaan, hanki meille 

anteeksianto synneistä. Olkoon kaikki toivomamme sinun silmiesi 

edessä, toivomme ja luottamuksemme. Sydämeni  minussa on häm-

mennyksissä, valo sisälläni on poistunut. Valaise valollasi rakkau-

teni. Suloista suloisuudellasi murtumiseni. Älä jätä meitä ,Valtiatar, 

Jumalan äiti, olkoon armosi ja voima oikealla puolellani. 

 

XXXVIII. 

 

Sanoin: Vartioin teitäni, Valtiatar, koska sinun kauttasi on mi-

nulle annettu Kristuksen armo. Sydämeni on sulanut suloisuudes-

tasi, sisimpäni on liekeissä rakkaudestasi. Kuule rukoukseni, Val-

tiatar, ja pyyntöni, niin viholliset riutuvat. Armahda minua taivaasta 
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ja valtaistuimesi korkeudesta, äläkä salli minun hämmentyä surkeu-

den laaksossa. Varjele jalkani sortumasta, ja lopussani armosi ol-

koon läsnä. 

 

XXXIX. 

 

Odottaen olen odottanut armoasi, Valtiatar, ja olet tehnyt minulle 

nimesi laupeuden suuruuden mukaan. Olet kuullut rukoukseni ja 

johtanut minut pois surkeuden järvestä ja vihollisen kuopasta. Mo-

net ja ihmeelliset ovat lahjasi, Valtiatar, ja vertaamattomat armosi 

vuotamiset. Riemuitkoot ja iloitkoot sinusta kaikki, jotka sinua ra-

kastavat, ja sortukoot helvettiin ne, jotka nimeäsi vihaavat. Ole siu-

nattu ikuisesti, Valtiatar, ikuisuudesta ikuisuuteen. 

 

XL. 

 

Autuas Maria ymmärtää puutteenalaista ja köyhää, joka pysyy 

jatkuvasti hänen ylistämisessään. Enkeleitten Valtiatar ja maailman 

kuningatar, puhdista sydämeni rakkautesi tulella. Sinä olet sydä-

meni valaisun äiti, sinä vaalit sieluani. Suuni tahtoo ylistää sinua, 

sieluni haluaa kunnioittaa sinua hartaasti. Sinua haluaa mieleni ru-

koilla, koska koko olemukseni uskoo itsensä varjeluksellesi. 

 

XLI. 

 

Niin kuin hirvi haluaa päästä vesilähteille, siten sieluni toivoo 

rakkauttasi, pyhä neitsyt. Sinä olet elämäni synnyttäjä ja lihani uu-
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distamisen elättäjä. Sinä olet sieluni pelastuksen imettäjä, koko pe-

lastukseni alku ja loppu. Kuule minua, Valtiatar, jotta pimeyteni va-

laistuisi. Syttyköön rakkaudellasi kylmyyteni, armosi herättäköön 

turtumukseni. 

 

XLII. 

 

Tuomitse minut, Valtiatar, ja ratkaise asiani, vapauta minut kie-

rosta kansasta, pahasta käärmeestä ja ruttoa levittävästä lohikäär-

meestä. Hajottakoon pyhä hedelmällisyytesi hänet, pyhä neitsyytesi 

murtakoon hänen päänsä. Vahvistakoot pyhät rukouksesi meitä 

häntä vastaan. Pyhät ansiosi tehköön tyhjäksi hänen voimansa. Lä-

hetä sieluni vainoaja syvyyteen, nielköön helvetillinen kaivo hänet 

elävänä. Minä ja sieluni vankeutesi maassa siunaan nimeäsi. Ylis-

tän sinua ikuisesti. 

 

XLIII. 

 

Valtiatar, korvillamme olemme kuulleet ja isämme ilmoittivat 

meille, että ansiosi ovat sanomattomat, ja ihmeesi mitä mykistä-

vimmät. Voimatekosi ovat määräämättömät ja laupeutesi käsittä-

mätön. Riemuitse hänessä, sieluni, koska hänen ylistäjilleen on val-

mistettuna paljon hyvää. Ole siunattu, enkeleitten kuningatar, ja 

siunatkoon Jumala suuruutesi ylistäjiä. 

 

XLIV. 
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Sydämeni päästi ilmoille hyvän sanan, Valtiatar, sinun hunajaa 

valuvan kasteesi kanssa siitä tuli suloinen. Pyhyytesi kautta syntini 

puhdistetaan. Sinun eheytesi kautta minulle lahjoitetaan turmeltu-

mattomuus.  Sinun neitsyytesi kautta Kristus rakastaa sieluani ja se 

rakkauden siteellä liitetään häneen. Sinun hedelmällisyytesi kautta 

minä vangittu olen lunastettu, sinun neitseellisen synnytyksesi 

kautta olen temmattu pois ikuisesta kuolemasta. Sinun arvollisen 

jälkeläisesi kautta minut kadotettu on palautettu ja johdettu surkeu-

den maanpaosta autuuden isänmaahan. 

 

 

XLV. 

 

Valtiatar, olet pakopaikkamme kaikessa hädässämme ja voima-

kas vihollisen murskaaja. Maailma on täynnä hyviä tekojasi, ja ne 

ylittävät taivaalliset ja tunkeutuvat helvettiin, ja armosi täyteyden 

kautta se, mikä oli helvetissä, iloitsee vapautettuna. Neitsyytesi he-

delmällisyyden turvin se, mikä on yli maailman, iloitsee uudistet-

tuna. Pyhän neitsyytesi kunniakkaan jälkeläisen kautta ihmisistä tu-

lee enkeleitten ystäviä ja kansalaisia. 

 

XLVI. 

 

Kaikki kansat taputtakaa käsillänne, laulakaa ilossa kunniak-

kaalle neitseelle. Hän on elämän portti, pelastuksen ovi ja sovituk-

semme tie, katuvien toivo, surevien lohdutus, sydänten autuas 

rauha ja pelastus. Armahda minua, Valtiatar, armahda minua, koska 

sinä olet kaikkien sinua ylistävien toivo ja valo. Sinun pelastusta 
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tuottavan hedelmällisyytesi kautta olkoon mieleen, että minulle 

suodaan syntien anteeksianto. 

 

XLVII. 

 

Suuri olet Valtiatar ja hyvin ylistettävä taivaan Jumalan kaupun-

gissa, hänen valittujensa koko Kirkossa. Kohosit enkeleitten ja ark-

kienkeleitten hymnejä vuorotellen laulaviin kuoroihin liljoilla ja 

ruusuilla kruunattuna. Rientäkää häntä vastaan, vallat ja hallitukset, 

tulkaa vastaan, voimat ja herraudet. Ylistäkää häntä Kerubit, val-

taistuimet ja Serafit, ja asettakaa hänet rakastetun sulhasen ja hänen 

poikansa oikealle puolelle. Oi kuinka iloisella mielellä ja rauhai-

salla katseella sinä, enkeleitten ja ihmisten Jumala, otit vastaan hä-

net, ja annoit hänelle valta-aseman yli kaiken valtapiirisi paikan. 

 

XLVIII. 

 

Kuulkaa korvillanne tätä kaikki kansat, jotka haluatte Jumalan 

valtakuntaan. Kunnioittakaa neitsyt Mariaa, niin löydätte elämän ja 

ikuisen pelastuksen. Yhdistä onnellisella harkinnallasi Herraan 

köyhät orjasi, Valtiatar. Elvytä nälkäisiä pieniäsi ja pidä heitä elossa 

vatsasi hedelmällä. Sinä pysyit turmeltumattomana synnytyksen 

jälkeen ja vahingoittumattomana poikasi jälkeen. 

 

XLIX. 
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Jumalten Jumala puhui Marialle sanansaattajansa Gabrielin 

kautta sanoen: Terve, sinä armoa täynnä oleva, Herra kanssasi, si-

nun kauttasi maailma on löytävä pelastuksen. Korkeimman poika 

haluaa nähdä muotosi ja kauneutesi. Korista häähuoneesi, Siion, 

valmistaudu menemään Jumalaasi vastaan. Olet hedelmöittyvä Py-

hän  Hengen kautta, joka on tekevä synnytyksestäsi neitseellisen ja 

suloisen. 

 

L. 

 

Armahda minua, Valtiatar, jota kutsutaan laupeuden äidiksi, ja 

armahtavaisen sisimpäsi mukaan puhdista minut kaikista vääryyk-

sistäni. Vuodata ylleni armo äläkä vedä pois minusta tunnettua lem-

peyttäsi. Tunnustan sinulle syntini, ja sinun edessäsi syytän itseäni 

rikoksistani. Sovita minut vatsasi hedelmän kanssa, tee rauha hy-

väkseni hänen puoleensa, joka minut loi. 
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LI. 

 

Miksi kerskaat pahuudessa? Voi sinä paha käärme ja helvetillinen 

lohikäärme. Alista pääsi vaimolle, jonka voimasta uppoat syvyy-

teen. Murskaa hänet voimasi jalalla, Valtiatar, nouse ja hajota sen 

pahuus. Sammuta sen voima ja tee tuhkaksi sen väkevyys, jotta elä-

vinä riemuitsisimme nimestäsi ja iloisin mielin ylistäisimme sinua. 

 

LII. 

 

Hullu vihollinen sanoo sydämessään: heitän ihmisen pois Juma-

lan poikien majoista. Lähden liikkeelle ja olen oleva valheen hen-

kenä käärmeen suussa, ja naisen kautta heitän pois sen myrkyn. Oi 

kurja, niin kuin taivaat ovat maata korkeammat, niin ovat Jumalan 

ajatukset korkeammat kuin sinun. Älä iloitse vaimon putoamisesta, 

sillä vaimo on murskaava pääsi. Sinä valmistit hänelle kuopan, 

mutta hänen nuottansa on sinut pyydystävä. 

 

LIII, 

 

Valtiatar, pelasta minut nimessäsi, ja vapauta minut epäoikeuden-

mukaisuuksista, ettei minua vahingoittaisi vihollisen oveluus. Suo-

jele minua siipiesi varjossa. Oi Valtiatar, auta minua, anna armosi 

sielulleni. Tarjoan vapaaehtoisesti sinulle kiitosuhrin, ja ylistän ni-

meäsi, sillä se on hyvä. Koska olet vapauttava minut kaikesta ah-

distuksesta, ja silmäni halveksii vihollisiani. 
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LIV. 

 

Valtiatar, kuule rukoukseni, äläkä halveksi pyyntöäni. Olen aja-

tuksissani murheellinen, koska Jumalan tuomiot ovat kauhistaneet 

minua. Kuoleman pimeys tuli ylleni, ja helvetin pelko valtasi mi-

nut. Minä kuitenkin erämaassa odotan lohdutustasi, ja makuuhuo-

neessani tarkkaan laupeuttasi. Tee suureksi kätesi ja oikea käsivar-

tesi, jotta vihollisemme tuhottaisiin joukostamme.  

 

LV. 

 

Sääli minua, Valtiatar, koska viholliseni ovat päivittäin tallanneet 

minua. Kaikki heidän ajatuksensa ovat minua vastaan pahat. Nos-

tata viha ja muista sotaa, ja vuodata vihasi heitä vastaan. Kohota 

taas merkit, tee ihmeitä, tuntekaamme käsivartesi apu. Kirkasta ni-

mesi yllemme, jotta tuntisimme, että laupeutesi pysyy ikuisesti. 

Vuoda meille suloisuutesi pisaroita, koska sinä olet armon ja suloi-

suuden jakaja. 

 

LVI. 

 

Sääli minua Valtiatar, sääli minua, koska sydämeni on valmis et-

simään tahtoasi. Olen lepäävä siipiesi varjossa, koska virvoituksesi 

on minulle ilahduttava. Kätesi vuotavat parasta mirhaa ja sormesi 

armojen voiteita. Palanen granaattiomenaa on kurkkusi, ja suusi 

henkäys suitsukkeen suloista sekoitetta. Sinä nimittäin olet kauniin 

rakkauden äiti ja toivon ankkuri, anteeksiannon satama ja pelastuk-

sen ovi. 
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LVII. 

 

Jos te puhutte vanhurskautta, kunnioittakaa vanhurskauden ja 

laupeuden Kuningatarta. Kuuluu Pelastajan ylistykseen ja kunniaan 

kaikki se, mikä hänen synnyttäjälleen kunnioittaen osoitetaan. 

Marttyyrien ruusut ympäröivät sinua, Kuningatar, ja neitseitten lil-

joja on valtaistuimesi ympärillä. Laulakaa hänelle yhdessä, varhai-

set tähdet, kaikki Jumalan pojat, soittakaa hänelle. Ylistäkää häntä, 

taivaat ja maa, meri ja virrat ja maailman perustukset. 
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LVIII. 

 

Tempaa minut pois vihollisistani, maailman Valtiatar, nouse vas-

taani, hurskauden Kuningatar, koristuksissasi on puhdasta kultaa, 

kruunussasi sardista ja topaasia. Jaspista ja ametistia on oikeassa 

kädessäsi. Kaulakoruissasi on välkehtiviä kiviä, käsissäsi mirhaa, 

suitsuketta ja balsamia, sormissasi safiiria ja smaragdia. 

 

LIX. 

 

Jumala, sysäsit meidät syrjään syntiemme tähden, ja armahdit 

meitä neitsyt Marian tähden. Rukoile puolestamme, pelastusta 

tuova Jumalan äiti, joka olet synnyttänyt enkeleitten ja ihmisten pe-

lastuksen. Sinä vuodatat murheellisille ilon, sureville riemun ja su-

loisuuden. Riemastuta meitä suusi suloisella äänellä, ja vuodata sy-

dämiimme ruusuntuoksuista nestettäsi. Jyriskää taivaat ylhäällä ja 

ylistäkää häntä, ylistä häntä maa kaikkine asujinesi. 

 

 

LX. 

 

Kuule Jumala rukoukseni ja lujita mieleni vahvalle kalliolle. Ole 

minulle voiman torni, valtiatar, suojele minua julman tuhoajan kas-

voilta, niin että olet sille pelottava rintama ja se sortuu helvetin sy-

vyyteen. Sinä olet punertava, kaunis, nouseva tähti. Olet kaunis ja 

kirkas kuin täysikuu ja pyhä hahmosi loistaa kuin aurinko. 
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LXI. 

 

Valtiatar, joka synnytit kaikkien Pelastajan, eikö sieluni ole si-

nulle alamainen? Muista meitä, sinä kadotettujen pelastajatar, kuule 

sydämemme valitus. Vuodata armo aarreaitoistasi, ja voiteilla lie-

vitä tuskaamme. Anna meille ilo hyvä riemu, jotta saattaisit hyvän 

viholliset hämmentymään. Pese pois kaikki syntimme, paranna 

kaikki heikkoutemme. 

 

LXII. 

 

Jumala, Jumalani, ylistän sinua äidistäsi. Neitseellisesti hän sai 

sinut kohtuunsa, ja ilman ahdinkoa sinut synnytti. Ole siunattu, oi 

Valtiattaremme, ja ole puolestamme Jumalan valtaistuimen edessä. 

Katseessasi on hahmo ja kirkkaus. Vartioi sieluani, Valtiatar, ettei 

se sortuisi synnissä. 

 

LXIII. 

 

Kuule, Valtiatar, rukoukseni, kun rukoilen, ja vapauta mieleni 

julmasta pelosta. Hanki meille rauha ja pelastus viimeisenä päi-

vänä. Ole siunattu yli naisien, ja siunattu olkoon kohtusi hedelmä. 

Valaise silmämme, Valtiatar, ja valaise pimeyteni. Anna minulle 

hyvä luottamus elämässäni ja lopussani. 

 

LXIV. 
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Sinulle sopii hymni Siionissa, Valtiattaremme, ja ylistys ja juh-

linta Jerusalemissa. Herra antoi sinulle kaikkien kansojen siunauk-

sen. Jumala siunasi sinua laupeudessasi, ja asetti valtaistuimesi yli 

kaikkien enkelten säätyjen. Hän pani armon ja kauneuden huulillesi 

ja vaatetti sinut kunnian viitalla. Hän asetti välkehtivän kruunun 

päähäsi, ja koristi sinut ihanasti hyveitten kaulaketjuilla. 

 

LXV. 

 

Laulakaa Valtiattarellemme, kaikki maa, laulakaa hymni, antakaa 

kunnioitus hänen majesteettisuudelleen. Olkoon sydämesi siunattu, 

Valtiatar, jolla olet palavasti ja vilpittömästi rakastanut Jumalan 

poikaa. Katso köyhyyttäni, kunniakas neitsyt, äläkä viivyttele siir-

tämästä pois surkeuttani ja ahdinkoani. Ota pois ahdistukseni, su-

lostuta sairauteni. Siunatkoon sinua kaikki liha, kunnioittakoon jo-

kainen kieli. 

 

LXVI. 

 

Armahtakoon Jumala meitä ja siunatkoon hänen kauttaan, joka 

hänet synnytti. Armahda meitä, Valtiatar, ja rukoile puolestamme, 

käännä hyväksi iloksi murheemme. Valaise minut, meren tähti, kir-

kasta minut, kirkas neitsyt. Sammuta sydämeni palo, virkistä minua 

armollasi. Oikea kätesi aina suojelkoon minua, läsnäolosi valais-

koon loppuani. 

 

LXVII. 
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Nouskoon Maria ja hajotettakoon hänen vihollisensa. Murskatta-

koon kaikki hänen jalkojensa alle. Hajota vihollistemme hyökkäys, 

tuhoa kaikki heidän vääryytensä. Sinun puoleeni huusin ahdistuk-

sessa, Valtiatar, ja rauhoitit omatuntoni. Älköön loppuko ylistyksesi 

suussamme eikä rakkautesi sisällämme. Olkoon suuri rauha sinua 

rakastavilla, Valtiatar, heidän sielunsa ei koskaan tule näkemään 

kuolemaa. 

 

 

LXVIII. 

 

Pelasta minut, Valtiatar, koska himojen vedet ovat tunkeutuneet 

sieluuni saakka. Olen kiinni synnin mudassa, ja nautinnon vedet 

ovat ympäröineet minut. Itkien itkin yöllä, ja ilon päivä koitti mi-

nulle. Pelasta sieluni, Pelastajan synnyttäjä, koska sinun kauttasi 

tosi Pelastus on annettu koko maailmalle, kun enkelin ilmoittaessa 

sinut verhottiin ja isän viisaudesta tulit raskaaksi. 

 

LXIX. 

 

Valtiatar, tule avukseni, ja laupeutesi valolla valaise sieluni. 

Opeta meitä etsimään hyvyyttäsi, jotta kertoisimme ihmeellisistä 

teoistasi. Osoita voimasi vihollisiamme vastaan, jotta tulisit pyhite-

tyksi kaukaisissa maissa. Upotkoot he helvettiin liekkisi vihassa, ja 

jotka hämmentävät palvelijoitasi, löytäkööt tuhon. Armahda palve-

lijoitasi, joiden ylle on kutsuttu nimesi, äläkä lakkaa ahdistamasta 

heitä kiusauksissaan 
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LXX. 

 

Valtiatar, sinuun panen toivoni. En koskaan joudu hämmennyk-

siin. Vapauta minut laupeudessasi. Olen raskaasti syntieni paljou-

den painama. Viholliseni ovat kukin pilkanneet minua päivittäin. 

Katso, Valtiattareni, että minua ahdistetaan, levitä kätesi, tule 

avuksi tuhoutuvalle. Älä viivyttele nimesi armon tähden, jotta tuli-

sit minulle iloksi ja pelastukseksi. 

 

LXXI. 

 

Jumala, anna kuninkaalle oikeutesi, ja laupeus Kuningattarelle, 

hänen äidilleen. Kädessäsi, Valtiatar, ovat pelastus ja elämä, ikui-

nen ilo ja kunniakas ikuisuus. Pirskota sydämesi suloisuudessasi, 

anna minun unohtaa tämän elämän surkeudet. Vedä minua puoleesi 

laupeutesi kahleilla, ja paranna kipuni laupeutesi ja hurskautesi si-

teillä. Herätä sielussani ikuisuuden halua ja päihdytä mieleni para-

tiisin ilolla. 

 

LXXII. 

 

Kuinka hyvä onkaan Jumala niille, jotka kunnioittavat äitiä, Is-

rael! Hän on elämämme lohdutus, ja vaivoissamme paras apumme. 

Hän peitti pimeydellä vihollisen sielun. Valtiatar, anna sisälläni 

nousta valon. Kääntyköön Jumalan viha pois minusta sinun kaut-

tasi, lepytä hänet ansioillasi ja rukouksillasi. Ole läsnä tuomiolla 

hänen edessään puolestani, ota asiani hoitoosi, ole minulle asian-

ajajatar. 
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LXXIII. 

 

Miksi työnsit minut pois, Valtiatar, etkä tule avuksi ahdistuksen 

päivänä? Nouskoon rukouksemme eteesi, äläkä halveksi huokaa-

vien ääniä. Vihollinen on jännittänyt jousensa meitä vastaan, hän 

on lujittanut oikean kätensä eikä ole lohduttajaa. Murra meissä pa-

huuksien side ja vapauta meidät oikealla kädelläsi. Työnnä hänet 

hänen kadotuksensa paikkaan, ottakoon hänet vastaan ikuinen ka-

dotus. 

 

LXXIV. 

 

Ylistämme sinua, Valtiatar, ja kiitämme nimeäsi, anna meidän 

ilahtua sinun ylistyksessäsi. Laulakaa hänelle, maan asukkaat, ja 

kansojen keskellä ilmoittakaa hänen kiitostaan. Hänen edessään on 

tunnustus ja suuruus, hänen valtaistuimellaan voima ja korkeus. 

Palvokaa häntä49 hänen kauneudessaan, kirkastakaa hänen kauneu-

tensa tekijää. Muistakaa ikuisesti hänen laupeuttaan, pitäkää mie-

lessänne hänen voimansa ja ihmeensä.  

 

LXXV. 

 

Jumala on tunnettu Juudeassa, Israelissa on hänen äitinsä kun-

nioitus. Hänen muistonsa on suloinen yli hunajan ja hunajakakun, 

ja hänen rakkautensa on yli kaikkien tuoksujen. Pelastus ja elämä 

on hänen kodissaan, ja hänen majassaan on rauha ja ikuinen kirk-

                                                 
49 Adorate illam. 
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kaus. Kunnioittakaa häntä, taivaat ja maa, koska korkein käsityö-

läinen on häntä ihmeellisesti kunnioittanut. Antakaa te kaikki luotu 

hänelle ylistys, ja korottakaa kiitoksella hänen mykistävää laupeut-

taan. 

 

LXXVI. 

 

Huusin Valtiattareni puoleen, ja hän armossaan katsoi puoleeni. 

Hän otti sydämestäni surun ja murheen, ja sulosti sydämeni suloi-

suudellaan. Hän nosti rohkeuteni hyväksi luottamukseksi, ja huna-

jaa vuotavalla katseellaan rauhoitti mieleni. Hänen pyhällä avullaan 

pääsin vapaaksi kuoleman vaarasta, ja pakenin julman käsistä. Kii-

tos Jumalalle, ja sinulle, hurskas äiti, kaikesta saavuttamastani, si-

nun hurskaudessasi ja laupeudessasi. 

 

LXXVII. 

 

Tarkatkaa kansat Jumalan käskyjä, älkääkä unohtako Kuningat-

taren armoa. Avatkaa sydämenne tutkimaan häntä, ja huulenne ylis-

tämään häntä. Laskeutukoon hänen rakkautensa sydämiinne, ja tah-

tokaa miellyttää häntä. Hänen kauneutensa voittaa auringon ja 

kuun, hänen koristuksensa ovat hyveiden koristusta. Armahda mi-

nua, kirkkauden ja kunnian Kuningatar, ja varjele mieleni kaikelta 

vaaralta. 

 

LXXVIII. 

 



128 

Valtiatar, Jumalan perillisiksi ovat tulleet pakanakansat, jotka 

olet saattanut liittoon ansioillasi Kristuksen kanssa. Olkoon ylistyk-

sesi suloinen hänen edessään, ja liitä minut häneen, joka minut lu-

nasti. Ojenna kätesi julmaa vihollista vastaan, ja paljasta minulle 

hänen kavaluutensa. Äänesi on suloisempi kuin mikään sävel, en-

kelten sointua ei voi siihen verrata. Valuta minuun armojesi ma-

keutta ja voiteittesi tuoksua. 
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LXXIX. 

 

Katso puoleeni sinä, joka johdat Israelia, suo minun arvollisesti 

ylistää äitiäsi. Nouse tuhkasta, sieluni, jatka kulkuasi taivaan ku-

ningatarta vastaan. Irrota kaulaltasi kahleet, köyhä sieluni, ja ota 

hänet vastaan kunniakkain ylistyksin. Hänestä lähtee elämän 

tuoksu, ja kaikenlainen pelastus pulppuaa hänen sydämestään. Hä-

nen voiteittensa suloisesta tuoksusta kuolleitten sielut heräävät. 

 

LXXX. 

 

Ylistäkää Valtiatarta, auttajaamme, laulakaa hänelle sydämenne 

ilossa. Syttyköön sisimpänne häntä kohtaan, ja pukekoon hän vi-

hollisemme hämmennyksellä. Jäljitelkäämme hänen nöyryyttään, 

kuuliaisuuttaan ja sävyisyyttään. Kaikki Jumalan armot säteilevät 

hänessä, hänen hyvyytensä oli mitä otollisin siihen. Juoskaa hänen 

luokseen pyhässä hartaudessa, ja hän tehköön teidät osallisiksi hy-

vyyksistään. 

 

LXXXI. 

 

Jumala istui juutalaisten synagogassa, josta kuin ruusu ohdak-

keitten keskeltä lähti hänen äitinsä. Pyyhi pois inhottavuuteni, Val-

tiatar, joka itse aina loistat puhtaudessa. Vuoda suuhuni, elämän 

lähde, josta elävät vedet virtaavat ja lähtevät. Tulkaa hänen luok-

seen, kaikki janoiset, niin hän mieluusti juottaa teitä lähteestään. 

Joka ammentaa hänestä, pulppuaa ikuiseen elämään, ja joka juo hä-

nestä, ei koskaan janoa. 
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LXXXII. 

 

Valtiattareni, kuka on vertaisesi, joka ylität kaikki armossa ja 

kunniassa? Niin kuin taivaat ovat yli maan, niin sinä korotettuna 

loistat korkeammalla kaikkia. Haavoita sydämeni rakkaudellasi, tee 

minusta arvollinen armollasi ja lahjoillasi. Sulakoon sieluni rakkau-

destasi, ja halusi sytyttäköön sydämeni. Tee minut kunnioittamis-

tasi ja kunniaasi kaipaavaksi, jotta sinun kauttasi pääsisin Jeesuk-

sen Kristuksen rauhaan. 

 

LXXXIII. 

 

Kuinka rakastetut ovatkaan asuinsijasi, hyveiden Valtiatar, 

kuinka rakastettavia leposi teltat? Kunnioittakaa häntä, syntiset, 

niin hän hankkii teille pelastuksen ja rauhan. Hänen puheensa suit-

sukesavu on yli suitsukkeen ja balsamin, eivätkä hänen rukouk-

sensa palaa tyhjinä ja turhina. Rukoile puolestani Kristuksesi luona, 

Valtiatar, äläkä jätä minua tässä elämässä ja kuolemassa. Onhan 

henkesi hyväntahtoinen ja armosi täyttää maan. 

 

LXXXIV. 

 

Olet siunannut huonettasi, Valtiatar, olet pyhittänyt asumuksesi. 

Hän on kaunis Jerusalemin tyttärien joukossa, ja hänen muistonsa 

on siunattu. Julistakaa häntä autuaaksi, pyhät enkelit, ylistäkää 

häntä, te voimat ja herraudet. Etsikää hänen viisauttaan, pakanoiden 

kansat. Ajatelkaa hänestä hyvyydessä ja etsikää häntä sydämen yk-

sinkertaisuudessa. 
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LXXXV. 

 

Kallista korvasi, Valtiatar, ja kuule minua, käännä katseesi ja ar-

mahda minua. Sinun suloisuutesi tihkuminen ilahduttaa pyhien sie-

luja, ja rakkautesi vuodattaminen on hunajaa suloisempaa. Armosi 

säteily valaisee ymmärryksen, ja armahtamisten valo vie pelastuk-

seen. Hyvyytesi lähde juovuttaa janoiset, ja kasvojesi näkeminen 

vie pois synnistä. Tietämisesi ja tuntemisesi on kuolemattomuuden 

juuri, ja hyveittesi julistaminen on pelastusta tuottavaa elämää. 

 

LXXXVI. 

 

Vanhurskaan sielussa on elämän perustus, pysyminen rakkau-

dessa loppuun saakka. Armosi nostaa köyhän vastoinkäymisissä, ja 

nimesi avuksi huutaminen tuo hänelle hyvän luottamuksen. Para-

tiisi täyttyy armahtavaisuudellasi, ja helvetillinen vihollinen häm-

mentyy tuottamastasi kauhusta. Joka panee toivonsa sinuun, löytää 

rauhan aarteet, ja joka ei huuda nimeäsi avuksi tässä elämässä, ei 

pääse Jumalan valtakuntaan. Tee niin, Valtiatar, että eläisimme Py-

hän Hengen armossa, ja johda sielumme autuaaseen loppuun. 

 

LXXXVII. 

 

Valtiatar, auttajani, olen huutanut edessäsi päivin öin. Nouskoon 

rukoukseni eteesi, lohduta surullisuuttani kasvoillasi. Sielussani 

ovat pahat asiat moninkertaistuneet, puhdista se saastoista ja syn-

neistä. Hyveesi ahdistakoon vihollisiamme, etteivät he estäisi meitä 

pelastumasta. Suo sielulle armo vastustaa heitä, lujita sydämemme 

lihan himoja vastaan. 
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LXXXVIII. 

 

Valtiatar, laulan laupeuksistasi ikuisesti. Paranna hurskautesi voi-

teella sydämeltään murtuneet, ja laupeutesi öljyllä vaali kipu-

jamme. Armolliset kasvosi tulkoot minulle näkyviin äärimmäisissä 

hetkissä, ja kauniit kasvosi ilahduttakoot minun pois menevää hen-

keäni. Herätä henkeni rakastamaan hyvyyttäsi, herätä mieleni ko-

rottamaan jalouttasi ja kalleuttasi. Vapauta minut kaikesta pahasta 

ahdistuksesta, ja varjele sieluni kaikesta synnistä. 

 

LXXXIX. 

 

Valtiatar, sinusta on tullut meille pakopaikka kaikessa hädäs-

sämme. Armosi levittäminen tuottaa pyhiä tekoja, ja suloisuutesi 

tihkuminen pyhiä tuntemuksia. Muistan armahduksiasi, Valtiatar, 

laulan sinulle kiitosuhria ja ilon lihaa.50 Jotka sinua kunnioittavat, 

ovat saava pysyvän kruunun tuhkan sijaan ja ylistyksen viitan surun 

hengen sijaan. Jotka panevat toivonsa sinuun, puetaan valon vaat-

teella, ja he saavat osakseen ilon ja ikuisen riemun. 

 

XC. 

 

Joka asuu Jumalan äidin avussa, pysyy hänen suojeluksessaan. 

Vihollisen hyökkäys ei vahingoita häntä, lentävä nuoli ei kosketa 

                                                 
50 Carnem laetitiae. Lihan (carnem) paikalla pitäisi tirtysti olla carmen ([ilon] 
laulua). 
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häntä. Hän vapauttaa hänet väijyjän ansasta ja peittää siipiensä suo-

jaan. Huutakaa hänen puoleensa vaaroissanne, niin ruoska ei lähene 

majaanne. Armon hedelmän löytää hän, joka on pannut toivonsa 

häneen, paratiisin portti avataan hänelle. 

 

XCI. 

 

Hyvä on ylistää neitsyt Mariaa ja laulaa hänelle menestyksen ja 

mielen kunniaa. Hänen ansioittensa julistaminen ilahduttaa ymmär-

ryksen, ja hänen tekojensa jäljittely ilahduttaa Jumalan enkeleitä. 

Joka saavuttaa hänen armonsa, hänet paratiisin asukkaat tuntevat, 

ja jolla on hänen nimensä merkki, hänet merkitään elämän kirjaan. 

Nouse, Valtiatar, ja ratkaise asiamme, ja vapauta meidät hyökkää-

jiltämme. Älä vedä kättäsi pois suojaamasta meitä, ja ota miekallasi 

vastaan tuhon heittoaseet. 

 

XCII. 

 

Herra on alkanut hallita, hän pukeutui koristukseen ja kruunasi 

äitinsä hyveitten koristeella. Täyttäköön rauhan äiti armollisuu-

tensa meitä kohtaan, ja opettakoon orjilleen tasaisuuden tien. Te, 

jotka kaipaatte Kristuksen viisautta, palvelkaa hänen äitiään kunni-

oittavalla mielellä. Kuka riittävästi osaa kertoa teoistasi, Valtiatar, 

tai kuka tutkii laupeutesi aarreaitat? Tue niitä, jotka uupuvat kiu-

sauksissaan, määrää heidät totuuden osaan. 

 

XCIII. 
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Jumala on kostojen Herra, mutta sinä, laupeuden äiti, taivutat hä-

net armahtamaan. Suuruuttasi julistetaan ikuisesti, Valtiatar, ja 

jotka palvelevat sinua, löytävät elämän tien. Palvelkaa häntä ilolla 

kunnioittaen, niin hänen puhtaan vatsansa siunattu hedelmä paran-

taa teidät. Katso palvelijoittesi alhaisuuden puoleen, Valtiatar, niin 

he ylistävät sinua ikuisiin polviin. Tee suureksi nimesi suurissa ar-

moissasi, äläkä salli orjiesi joutua vaarojen alle. 

 

 

XCIV. 

 

Tulkaa, riemuitkaamme Valtiattarellemme, juhlikaamme neitsy-

elle, pelastajattarellemme. Juhlariemuisin kasvoin ylistäkäämme 

häntä lauluilla. Tulkaa palvomaan ja kumartamaan hänen edessään, 

tunnustakaamme hänelle syntimme itkien. Hanki meille täysi an-

teeksianto, Valtiatar, asetu puolestamme Jumalan tuomioistuimen 

eteen. Ota lopussamme vastaan sielumme, ja johda meidät ikuiseen 

rauhaasi. 

 

XCV. 

 

Laulakaa uusi laulu hänelle, joka on armoa täynnä, laulakaa Ma-

rialle, kaikki maan asukkaat. Hän voittaa kaikki enkelit pyhyydessä 

ja naisista syntyneet ihmeellisillä voimateoilla ja merkeillä. Hänen 

kasvoissaan on kauneus ja kunnia, hänen silmissään viisaus ja ar-

mot. Tuokaa hänelle kunnia, pakanoiden isänmaat, riemuitkaa hä-

nessä, kaikki Jumalan luomukset. Teillä on ihmeellinen kanssakäy-

minen hänen kauttaan, minkä tähden teitä on kutsuttu korkean Ju-

malan pojiksi. 
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XCVI. 

 

Herra on ottanut hallintavallan, iloitkoon Maria hänen hallin-

tansa kaikessa käskyvallassa. Palvokaa häntä, paratiisin neuvoston 

kansalaiset, korottakaa hänet, te hänen neitseelliset, kauniit tyttä-

rensä, koska hänet on korotettu yli hallituksien ja valtojen, yli en-

keleitten ja arkkienkeleitten legioonien. Patriarkat ja profeetat, huu-

takaa hänelle kiitos, laulakaa hänelle, apostolit ja Kristuksen mart-

tyyrit. Laulakaa hänelle Siionin lauluilla, tunnustajat ja neitsyet, ja 

kiittäkää häntä voitoista, pyhät munkit. 

 

XCVII. 

 

Laulakaa Valtiattarellemme uusi laulu, koska hän on tehnyt ih-

meitä kansojen nähden, hän paljasti laupeutensa, maan äärissä on 

kuultu hänen nimensä. Muista köyhiä ja surkeita, Valtiatar, ja tue 

heitä pyhän virkistyksesi avulla. Sinä olet suloinen ja totuudellinen, 

Valtiatar, kärsivällinen ja täynnä armahtavaisuutta. Tallaa sielu-

jemme viholliset, ja murskaa käsivarrellasi heidän uhmansa. 

 

XCVIII. 

 

Jumala on ottanut hallinnan, suuttukoot kansat, Maria istuu ke-

rubin yläpuolella hänen oikealla puolellaan. Suuri on Siionissa kun-

niasi, Valtiatar, ja Jerusalemissa suuruutesi. Laulakaa hänen edes-

sään, neitseelliset kuorot, ja palvokaa hänen valtaistuintaan, koska 

se on pyhä, hänen oikeassa kädessään on tulinen laki, ja hänen ym-

pärillään tuhannet pyhät. Laulakaa hänelle hänen silmiensä edessä, 

ja hänen sydämessään on oikeudenmukaisuus. 
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XCIX. 

 

Laulakaa Valtiattarellemme, kaikki maan ihmiset, palvelkaa 

häntä ilossa ja riemussa. Tulkaa hänen luokseen koko sydämes-

tänne, ja kaikella voimallanne pitäkää hänen tiensä. Etsikää häntä, 

niin hänet ilmoitetaan teille, olkaa sydämeltänne puhtaat, niin saa-

vutatte hänet. Joita autat, Valtiatar, siellä on oleva rauhan virkistys-

paikka, ja joilta käännät kasvosi pois, siellä ei ole toivoa pelastuk-

sesta. Muista meitä, Valtiatar, niin paha ei meihin tartu, tule lopussa 

avuksemme, niin löydämme ikuisen elämän. 

 

C. 

 

Laulan sinulle laupeuttasi ja tuomiotasi, Valtiatar, laulan sinulle 

sydämen riemussa, kun ilahdutat minun sieluani. Ylistän nimeäsi ja 

kunniaasi, ja tuot virvoituksen sielulleni. Olen ollut innokas rak-

kauteesi ja kunnioittamiseesi, ja puolustat siksi asiaani maailman-

aikojen tuomarin edessä. Armosi ja hyvyytesi on vallannut minut, 

rukoilen, ettei toivoani ja luottamustani riistettäisi. Lujita sieluni 

viimeisinä hetkinäni, ja anna minun tässä lihassani nähdä Pelasta-

jani. 

 

CI. 

 

Valtiatar, kuule rukoukseni, ja huutoni tulkoon luoksesi. Älä 

käännä pyhää katsettasi minusta, äläkä inhoa minua likaisuuteni 

tähden. Älä jätä minua saattojoukkoon ja vihollisteni kokoukseen, 
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äläkä salli minun joutua heidän pahaan solvaukseensa. Jotka luot-

tavat sinuun, eivät pelkää luikertelevaa käärmettä, ja jotka korotta-

vat sinua ylistyksissä, pääsevät pakoon manalan kättä. Neitseellisen 

sikiämisesi kautta anna minulle hyvä luottamus, ja ihmeellisen syn-

nytyksesi tähden ilahduta mieleni. 

 

CII. 

 

Siunaa Jeesuksen Kristuksen äitiä, sieluni, ja ylistä, koko sisim-

päni, hänen nimeään. Älä unohda hänen hyviä tekojaan, armojaan 

ja lohdutuksiaan. Hänen armostaan syntejä päästetään, ja hänen 

laupeudellaan sairauksia parannetaan. Siunatkaa häntä, kaikki tai-

vaitten voimat, ylistäkää häntä, apostolien ja profeettojen kuorot. 

Siunatkaa häntä, meri ja kansojen saaret, laulakaa hänelle hymni, 

taivaat ja niiden asukkaat. 

 

CIII. 

 

Siunaa neitsyt Mariaa, sieluni, hänen on kunnia ja suuruus ikui-

sesti. Olet pukeutunut kauneuteen ja verhottu loistavaan vaattee-

seen. Sinusta lähteen syntien parannuslääke, rauhan kuri ja rakkau-

den hehku. Täytä pyhillä hyveilläsi meidät, palvelijasi, ja Jumalan 

viha älköön lähestykö meitä. Anna palvelijoillesi ikuinen ihanuus, 

äläkä unohda heitä kuoleman kamppailussa.  

 

CIV. 

 



138 

Ylistäkää Valtiatartamme ja huutakaa avuksi hänen nimeään, lau-

lakaa hänelle kunniakkaasti julistaen hänen hyveitään. Ylistäkää ja 

korottakaa häntä, te Siionin neitseet tyttäret, sillä hän on kihlannut 

teille enkeleitten kuninkaan. Kunnioittakaa Kuningatarta, joka on 

täynnä armoa, ja mietiskelkää kunnioittaen hänen pyhiä kasvojaan. 

Ikuinen pelastus on kädessäsi, Valtiatar, ja jotka sinua arvollisesti 

kunnioittavat, saavat sen. Lempeytesi ei koskaan lakkaa, ja laupeu-

tesi pysyy polvesta polveen. 

 

CV. 

 

Ylistäkää Valtiatartamme, sillä hän on hyvä, kertokaa kautta 

kaikkien maan heimojen hänen laupeuksistaan. Kaukana on juma-

lattomista hänen vaelluksensa, hänen jalkansa ei poikkea korkeim-

man käskyistä. Armon kasteleva lähde lähtee hänen sydämestään, 

ja neitseellinen virta, joka puhdistaa pyhät sielut. Sydämessään on 

toivo paratiisin kunniasta hänellä, joka hartaalla mielellä häntä kun-

nioittaa. Armahda meitä, taivaan loistava Kuningatar, ja anna ar-

mostasi lohdutusta. 

 

CVI. 

 

Ylistäkää Herraa, sillä hän on hyvä, ylistäkää hänen äitiään, sillä 

hänen laupeutensa pysyy ikuisesti. Osoita meille viattomuus ja vii-

sauden tie, Valtiatar, ja ymmärryksen tie palvelijoillesi. Jumalan 

pelko valaisee ymmärryksen ja rakkautesi ilahduttaa sen. Autuas 

mies, jonka kuuliaisuus on sinulle mieleen, hänen luunsa vahvistu-

vat armojen rasvalla ja tukevuudella. Sinun puheesi tukee heikkoa 

sielua, ja huulesi elvyttävät nälkäisen sielun. 
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CVII. 

 

Valtiatar, sydämeni on valmis, sydämeni on valmis laulamaan 

kiitoksiasi. Rakkautesi on parempi kuin kaikki rikkaudet, ja armosi 

yli kullan ja kalliin kiven. Herra antaa autuuden ja vanhurskauden, 

ja jotka kääntyvät pois synnistä sinun puoleesi, saavat katumuksen 

lääkkeen. Sitä päästät irti armoa ja rauhaa, ja jotka sinua miellyttä-

vät, ovat kaukana tuhosta. Ole suojaava varjo kiusauksissamme, le-

vitetyt siipesi suojaavat meitä ahmijalta. 

 

CVIII. 

 

Valtiatar, älä halveksi ylistystäni, katso arvolliseksi ottaa vastaan 

tässä tarkoituksessa sinulle omistettu psalttari. Katso sydämeni alt-

tiutta, ja tee tunteistani sinulle mieluisat. Kiiruhda katsomaan pal-

velijoitasi, säilykööt he vahingoittumattomina kätesi suojassa. Saa-

koot he kauttasi Pyhän Hengen valaisun ja virvoituksen himon pol-

tetta vastaan. Paranna sydämeltään murtuneet, Valtiatar, ja vaali 

heitä hurskauden voiteella. 

 

CIX. 

 

Herra sanoi minun Valtiattarelleni: istu oikealle puolelleni, äitini. 

Hyvyys ja pyhyys ovat miellyttäneet sinua, ja siksi saat hallita kans-

sani. Kuolemattomuuden kruunu on päässäsi, ja sen loiste ja kirk-

kaus ei sammu. Armahda minua, Valtiatar, valon ja loisteen äiti, va-

laise meidät, totuuden ja hyveen Valtiatar. Vuodata meille aarreai-

toista Jumalan viisautta, ymmärrystä ja kurin muotoa. 
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CX. 

 

Ylistän sinua koko sielustani, Valtiatar, kunnioitan sinua koko 

mielelläni. Armosi teot muistetaan, ja  laupeutesi testamentti on Ju-

malan valtaistuimen edessä. Sinun kauttasi on tuotu lunastus Her-

ralta, katuvalla kansalla on oleva pelastuksen toivo. Kaikilla sinua 

kunnioittavilla on hyvä ymmärrys, ja heillä on rauhan osa enkelten 

joukossa. Nimesi on kunniakas ja ihmeellinen, ja jotka sen pitävät 

sydämessään, eivät kauhistu kuoleman hetkellä. 

 

CXI. 

 

Onnellinen se mies, joka pelkää Valtiatarta, ja autuas on sydän, 

joka häntä rakastaa. Onnekas on ihminen, joka ei kyllästy kiittämi-

seesi eikä väsy hyveistäsi kertomiseen. Hänen sydämessään on 

noussut Jumalan valo, Henki valaisee hänen ymmärrystään. Levitä 

armoa köyhiisi, Valtiatar. Nimemme muistetaan sinun kauttasi ikui-

sesti, sydämemme ei vapise pelottavaa ääntä. 

 

CXII. 

 

Ylistäkää Jumalan äitiä, lapset, ylistäkää hänen nimeään, vanhat. 

Olkoon siunattu Maria, Kristuksen äiti, sillä hän on tie pelastuksen 

isänmaahan. Hänen valtaistuimensa on yli Kerubin, ja hänen istui-

mensa yli taivaan napojen. Hänen laupeutensa on yli kaiken lihan, 

ja hänen almunsa on maan ääriin saakka. 
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CXIII. 

 

Sieluni lähtiessä tästä maailmasta riennä sitä vastaan ja ota se 

huostaan, lohduta sitä pyhillä kasvoillasi, älköön sitä saattako häm-

mennyksiin demonin katse. Ole sille tikapuut taivasten valtakun-

taan ja suora tie paratiisiin. Hanki sille isältä rauhan anteeksianto ja 

valon istuin palvelijoittesi keskuudessa. Ota vastaan hartaat Kris-

tuksen tuomioistuimen edessä, ota heidän asiansa käsiisi. 

 

CXIV. 

 

Rakastan Herrani Jumalan äitiä, ja hänen armahdustensa valo 

loisti minulle. Kuoleman tuskat ympäröivät minut, ja hänen vierai-

lunsa ilahdutti minut. Jouduin tuskaan ja vaaraan, mutta hänen ar-

monsa elvytti minut. Hänen nimensä ja muistonsa olkoon sydä-

memme keskellä, niin meitä eivät vahingoita pahaa puhuvan iskut. 

Käänny sieluni ylistämään häntä, niin löydät virvoituksen viimei-

sinä hetkinäsi. 

 

CXV. 

 

Uskon, ja siksi puhun ylistystä ja kunniaasi maailmalle, Valtiatar. 

Kärsi sieluni kanssa ja rakasta sitä, ja tuo sille sinun hyväntahtoi-

suutesi. Aseta siihen rakkautesi ja rauhasi testamentti, ja tarjoa sille 

ainainen nimesi muisto. Tue minua vatsasi siunauksella, ja armosi 

runsaudella tee sieluni suloiseksi. Murra syntieni kahleet ja korista 

sieluni hyveilläsi. 
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CXVI. 

 

Ylistäkää Valtiatartamme, kaikki kansat, ylistäkää häntä, kaikki 

kansat. Yllemme on vahvistettu hänen armonsa ja laupeutensa, ja 

hänen hyveensä pysyy ikuisesti. Joka palvelee sinua arvollisesti, 

vanhurskautetaan, mutta joka kieltää hänet, kuolee synneissään. 

Enkeleitten kielet ylistävät häntä, ja kaikki paratiisin kansalaiset 

laulavat hänelle kiitosta. Lähestykää häntä hyvällä mielellä, niin tu-

hoava enkeli ei teitä saa saaliiksi. 

 

CXVII. 

 

Kiittäkää Herra, sillä hän on hyvä, kiittäkää hänen äitiään, sillä 

hänen laupeutensa pysyy ikuisesti. Hänen rakkautensa karkottaa 

synnin sydämestä, ja hänen armonsa rauhoittaa tietoisuuden syn-

neistä. Kristuksen luo tulemisen tie on lähestyä häntä51, mutta joka 

häntä pakenee, ei löydä rauhan tietä. Joka on kovettunut synneissä, 

huutakoon häntä usein, niin valo nousee hänen pimeydessään. Joka 

on surullinen sydämessään, huutakoon hänen puoleensa, niin hänet 

juovutetaan suloisella vuotamisella. 

 

CXVIII. 

 

Autuaat ovat tiellä tahrattomat, jotka jäljittelevät Herran äitiä. 

Autuaita ovat hänen nöyryytensä jäljittelijät. Autuaita ovat rakkau-

desta osalliset. Autuaita hänen hyveittensä tutkijat. Autuaita hänen 

sydämensä kuvan kaltaiset. Autuaita he, jotka kunnioittavat hänen 

                                                 
51 Nim, Mariaa: eam. 
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sikiämistään ja synnyttämistään. Autuaita he, jotka hartaasti häntä 

palvelevat. Autuaita he, joilla on toivonsa ja luottamuksensa hä-

nessä. Autuaita he, jotka hänen kauttaan saavat ikuisen onnen. 

 

Maksa takaisin palvelijallesi, Valtiatar, tee minut eläväksi, jotta 

tekisin tahtosi. Olen maan asukas. Älä kätke mitään rakkaudestasi. 

Sydämeni haluaa koko ajan kaivata ylistyksiäsi. Sinä olet pelastuk-

seni Herrassa, ja olet vapauttanut minut, kuolemaan määrätyn. Mitä 

minä näistä sinulle maksaisin paitsi itseni kokonaan. Valtiatar, ota 

minut huostaasi. 

 

Aseta minuun tahtosi laki, pyhistä pyhin Valtiatar, niin etsin si-

nua aina. Johda minut armahdustesi polulle, naisista kaunein, koska 

sitä olen tahtonut. Kallista korvani ylhäisten rakkauteen, Valtiatar, 

älä saastaisuuteen. Katso, olen nuoruudestani saakka halunnut puh-

tauttasi, Valtiatar, vahvista minua laupeudellasi. Tarkkaan todistus-

tesi tietä ikuisesti, ja tutkin poikasi käskyjä, joita rakastan. 

 

Valtiattarista ensimmäinen, muista sanaasi, johon olet antanut 

minun panna toivoni. Se piti minusta kiinni voimallisesti rajuilmo-

jen aalloissa, koska puheesi elävöitti minut. Valheelliset miehet ym-

päröivät minut, ja ruoskat kokoontuivat ylleni, ja katso, kätesi va-

pautti minut. Olen tehnyt hyvästä osallisiksi kaikkia sinua kunni-

oittavia, ja jotka lujasti pitävät käskysi. Koko maa on täynnä armah-

duksiasi, ja siksi etsin oikeudenmukaisuuksiesi tietä. 

 

Olet tehnyt hyvin palvelijasi kanssa, Valtiatar, mistä Jumalan en-

kelit iloitsevat. Opeta minulle tapojesi kuri ja tasaisuutesi, koska 

uskon sanoihisi ennen muita. On hyväksi, että nöyryytit minua taa-

kallasi seuratakseni vaellustasi. Jotka rakastavat sinua palvelevia, 

heitä kunnioitetaan, mutta joka heitä inhoaa, tuhoutuu. Tulkoot 
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päälleni ylhäältä aina lempeytesi pisarat, niin minä elän, koska pyhä 

lakisi on pyhä mietiskelyni. 

 

Sieluni on väsynyt poluillasi, Valtiatar, ja ellei armahduksesi olisi 

suuri, olisin tuhoutunut heikkouksissani. Silmäni ovat väsyneet si-

nun mietiskelyssäsi, sieluni näyttää luonasi kuin leililtä lumessa. 

Hyvyytesi mukaan olet elävöittänyt minut, enkä unohda puheitasi, 

koska sinuun takertuminen on hyvää. Sinun järjestyksestäsi pysyy 

maailma, jonka olet perustanut Jumalan kanssa alusta saakka. Olen 

kokonaan sinun, Valtiatar, pelasta minut, koska maanpakolaisuu-

teni aikana sinun ylistyksesi olivat kaivattavia. 

 

Kuten olenkaan rakastanut lakiasi, Valtiatar, sillä todistuksesi 

ovat aina edessäni. Suloisuuksiesi runsaus on vieroittanut sydämeni 

itsestäni, ja lihani on ihmeellisesti riemuinnut sinussa. Kuinka su-

loiset ovatkaan syntisille puheesi, Valtiatar, virvoituksesi on suul-

leni suloisempi kuin mikään melodia. Sanasi on askeleilleni valo ja 

poluilleni pettämätön loisto. Kuinka usein ovatkaan helvetin synti-

set katkeroituneet minuun, koska en ole tahtonut poiketa rakkau-

destasi, mutta minä olen pannut toivoni sinuun, Valtiatar. 

 

Vihaan pahoja, ja rakastan sinun tietäsi, Valtiatar. Auta minua, 

niin pelastun, maailman Valtiatar, ja mietiskelen käskyjesi kunnioi-

tettavuutta. Anna minun aina seistä sinun pelossasi, äläkä saata mi-

nua parjaajieni armoille, neitsyt. Olen talossasi pienin sukulaisesi. 

Varjele minua vanhurskautesi tuomioiden vähättelijöiltä. Halveksit 

kaikkia, jotka poikkeavat palveluksestasi, koska heidän vaelluk-

sensa on epävanhurskasta. 

 

Armas äiti, todistuksesi ovat ihmeteltävät, ja sydämeni on va-

laistu puheillasi. Kaikki kansan rikkaat rukoilevat kasvojasi, ja ku-

ninkaitten tyttäret ylistävät kasvojasi. Huultesi sana on palava. Joka 
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luoksesi kiiruhtaa, saa sen. Kuin liikutettu ruoko olen kasvojesi 

edessä. Pidä minut ikeesi alla, Valtiatar, etten joudu hämmennyk-

siin. Sinua palvelevien kimppuun helvetin lohikäärmeet hyökkää-

vät muita enemmän, mutta sinä, Valtiatar, puolusta meitä. 

 

Huudan koko sydämestäni puoleesi, Valtiatar, vapauta minut lau-

piaasti hädästäni. Kuule vaikerrukseni ääni, Valtiattareni, opeta mi-

nulle sitä, mikä sinun luonasi on otollista koko ajan. Pelastus on 

kaukana niistä, jotka eivät sinua tunne, mutta joka pysyy palveluk-

sessasi pysyy kaukana tuhosta. Laupeutesi kastelee koko maail-

man. Valtiatar, tee minut eläväksi pelastuksessasi. Totuuden puheit-

tesi alku pysyy ikuisesti, enkä ole unohtanut tahratonta lakiasi. 

 

Päälliköt ovat ahdistaneet minua syyttä, ja nimesi avuksi huuta-

misesta paha henki on vapissut. Jumalan äiti, olkoon runsas rauha 

niillä, jotka pitävät rakkautesi, eikä heillä ole loukkausta. Seitse-

mänä hetkenä laulan sinulle ylistyksiä, Valtiatar. Anna minulle ym-

märrystä puheesi mukaan. Tulkoon rukoukseni kasvojesi eteen, 

etten jättäisi sinua, Valtiatar, minään elämäni päivänä, koska kaikki 

tiesi ovat laupeus ja totuus. Haluan ylistää sinua ikuisesti, Valtiatar, 

kun opetat minulle vanhurskauksiasi. 

 

CXIX. 

 

Huusin ahdistuksessani autuaan Marian puoleen, ja hän kuuli mi-

nua. Valtiatar, vapauta meidät kaikesta pahasta kaikkina elämämme 

päivinä. Murskaa vihollistemme päät voimasi voittamattomalla ja-

lalla, ja henkesi on riemuinnut pelastajassasi Herrassa. Siten katso 

arvolliseksi vuodattaa iloa sydämeemme. Astu Herran luon pyytä-

mään puolestamme, että syntimme sinun kauttasi tuhottaisiin. 
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CXX. 

 

Kohotin kasvoni puoleesi, Kristuksen äiti, jonka kautta tuli loh-

dutus kaikelle lihalle. Suo meille apusi ja armosi kaikessa ahdistuk-

sessamme. Vartioi meitä aina, Valtiatar neitsyt Maria, etteivät syn-

tien ansa pyydystäisi meitä. Älköön silmäsi pupilli nukkuko, niin 

että saamme aina suojan kun meitä vartioit. Enkeleitten ja ihmisten 

jokainen kieli ylistää sinua, ja sinun edessäsi notkistuu jokainen 

polvi. 

 

CXXI. 

 

Iloitsen sinussa, taivaan kuningatar, koska sinun johdollasi mat-

kaamme Herran taloon. Taivaallinen kaupunki Jerusalem, sinun 

luoksesi Maria tulkaamme. Hanki meille rauha ja anteeksianto, 

neitsyt, sekä seppele ja voitonjuhla vihollisista. Vahvista ja lohduta 

sydäntämme hurskautesi suloisuudella. Vuodata täällä meihin lem-

peytesi, Valtiatar, jotta hartaasti kuolisimme Herrassa. 

 

CXXII. 

 

Sinun puoleesi olen kohottanut käteni, kuningatar, joka hallitset 

taivaissa. Apumme olkoon voimasi nimessä, sinun kauttasi ohjatta-

koon tiemme. Ole siunattu taivaassa ja maan päällä, meressä ja kai-

kissa syvyyksissä. Siunattu on hedelmällisyytesi. Siunattu olkoon 

neitsyytesi ja puhtautesi. Siunattu olkoon pyhä ruumiisi. Siunattu 

olkoon pyhä sielusi. 
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CXXXIII. 

 

Ellei Valtiatar olisi ollut keskellämme, monet vaarat olisivat löy-

täneet meidät. Ole puolustajamme, neitsyt, ja Jumalan edessä ar-

mollinen asianajaja. Osoita meille laupeutesi, Valtiatar, ja vahvista 

meitä pyhällä palveluksellasi. Siunatkoot sinua pyhät enkelit tai-

vaassa. Siunatkoot sinua kaikki ihmiset maan päällä. Älä saata si-

nua tunnustavien sieluja petoeläimille, älköönkä sinua ylistävien 

suita tukittako. 

 

CXXIV. 

 

Jotka luottavat sinuun, Jumalan äiti, eivät pelkää vihollisen kas-

voja. Iloitkaa ja riemuitkaa kaikki, jotka rakastatte häntä, sillä hän 

auttaa teitä ahdistuksemme päivänä. Muista armahduksiasi, Val-

tiatar, ja huojenna maanpakolaisuuttamme. Käännä rakastettavat 

kasvosi yllemme, hämmennä ja tuhoa kaikki vihollisemme. Olkoot 

kaikki kättesi teot siunatut, Valtiatar. Olkoot kaikki pyhät ihmeesi 

siunatut. 

 

CXXV. 

 

Kääntäessäsi rauhaisat kasvosi puoleemme ilahdutat meitä, Ju-

malan neitseellinen äiti. Ole siunattu kaikkien vaimojen rinnalla, oi 

Kristuksen pyhäkkö. Olkoon siunattu kunniakas nimesi, jonka Her-

ran suu ihmeellisesti nimitti. Älköön väsykö ylistämisesi huulil-

tamme, eikä rakkautesi sisimmästämme. Herra siunaa sinua rakas-

tavia, ja jotka haluavat sinua rakastaa, eivät pety toiveissaan. 
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CXXVI. 

 

Ellet sinä Valtiatar rakenna sydämemme kotia, sen rakennus ei 

pysy. Rakenna meitä armollasi ja voimallasi, jotta pysyisimme lu-

jina ikuisesti. Olkoon pyhä puheesi siunattu, ja kaikki suusi sanat 

siunatut. Siunatkoon Jumala sinua siunaavia, ja heidät luettakoon 

vanhurskaitten joukkoon. Siunaa Valtiatar sinua siunaavia, äläkä 

koskaan käännä heistä pois kunniakkaita kasvojasi. 

 

CXXVII. 

 

Autuaita kaikki, jotka pelkäävät sinua, Valtiattaremme, ja siunat-

tuja kaikki, jotka tietävät tekevänsä mielitahtoasi. Siunattuja ovat 

isä ja äiti, jotka sinut synnyttivät, heidän muistonsa säilyy ikuisesti. 

Siunattu on vatsa, joka sinua kantoi, ja siunatut ovat rinnat, jotka 

sinua ruokkivat maidolla. Käännä laupeutesi yllemme, ole rukoil-

tava palvelijoittesi yllä. Katso häväistyksemme puoleen ota pois 

kaikki pahuutemme. 

 

CXXVIII. 

 

Nuoruudestani saakka viholliseni ovat usein voittaneet minut, 

vapauta minut, Valtiatar, ja vapauta minut heistä. Älä anna heille 

valtaa sieluuni, vartioi kaikkea ulkoistani ja sisäistäni. Hanki meille 

syntien anteeksianto, ja sinun kauttasi annettakoon meille Pyhän 

hengen armo. Tee meidät sellaisiksi, että katuisimme arvollisesti ja 

ylistettävästi, jotta onnellisessa lopussa pääsisimme Jumalan luo. 

Osoita meille vatsasi kunnioitettu hedelmä silloin leppyneeksi ja 

tyyneksi. 
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CXXIX. 

 

Syvyydestä huusin puoleesi, Valtiatar, Valtiatar, kuule minun ää-

neni. Tarkatkoot sinun korvasi ylistysääntä ja kunnioittamistasi. Va-

pauta minut vastustajieni kädestä. Hämmennä ja tuhoa mielet ja 

pyrkimykset minua vastaan. Vapahda minut pahana päivänä, äläkä 

kuoleman päivänä unohda sieluani. Johda minut pelastuksen sata-

maan, ja nimeni kirjoitettakoon vanhurskaitten joukkoon. 

 

CXXX. 

 

Valtiatar, sydämesi ei ole korkea eivätkä silmäsi ylhäiset. Hy-

veessäsi sinua siunasi Herra, joka sinun kauttasi saattoi viholli-

semme olemattomiksi. Olkoon siunattu, joka sinut varjosti ja teki 

armossaan hedelmälliseksi. Olkoon siunattu, joka sinut pyhitti ja 

tuotti puhtaana äitisi kohdusta. Siunaa meitä, Valtiatar, ja vahvista 

meitä armossasi, jotta meidät asetettaisiin sinun kauttasi Herran 

kasvojen eteen. 

 

CXXXI. 

 

Muista Daavidia, Valtiatar, ja kaikkia niitä, jotka huutavat avuksi 

nimeäsi. Anna meille nimessäsi luottamusta, jotta vastustajamme 

joutuisivat hämmennyksiin. Lohduta meitä maanpakolaisuutemme 

maassa ja huojenna köyhyyttämme. Anna meille kyynelten leipää, 

pyhä neitsyt, ja surua synneistä asumisemme maassa. Saata siunattu 



150 

kohtusi hedelmä meille armolliseksi, jotta täyttyisimme Pyhän 

Hengen armolla. 

 

CXXXII. 

 

Katso kuinka hyvää ja suloista on rakastaa nimeäsi, Maria. Ni-

mesi on häntä rakastaville vuodatettua voidetta ja yrttien tuoksua. 

Valtiatar, kuinka suuri onkaan suloisuutesi suuruus, jonka valmistit 

sinua rakastaville ja sinuun toivonsa paneville. Ole pakopaikka 

köyhille ahdistuksissa, ja laupeuden sauva. Pyydän, että Jumalan 

luona löytäisivät armon ne, jotka huutavat sinua avuksi hädissään. 

 

CXXXIII. 

 

Ylistäkää Valtiatarta nyt kaikki, jotka olette panneet toivonne hä-

nen pyhään nimeensä. Iloitkaa suurella riemulla, jotka ylistätte ja 

kunnioitatte häntä, koska teidät ravitaan hänen lohdutuksensa rin-

noilla. Suloistuttavalla runsaudella hän kallistuu puoleenne lohdut-

tamaan ja ilahduttamaan sydämiänne. Siunatkaa häntä kaikki hänen 

palvelijansa, hänen nimeään, ja olkoon se muisto sielunne kaipauk-

sessa. Siunatkaa häntä kaikki enkelit ja Jumalan pyhät, ylistäkää 

hänen ihmeitään ikuisesti. 

 

CXXXIV. 

 

Ylistäkää Herran nimeä, siunatkaa Kristuksen äidin nimeä. Lau-

sukaa usein Marian rukouksia, niin hän herättää teissä ikuisia mie-
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lihaluja. Tulkaamme murtunein sydämin hänen luokseen, niin syn-

nin halu ei vaivaa meitä. Joka ajattelee hänestä mielen rauhallisuu-

dessa, löytää suloisuuden ja elämän rauhan. Huoatkaamme hänen 

puoleensa lopussamme, niin hän avaa meille juhlivien salit. 

 

CXXXV. 

 

Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, koska hänen laupeutensa an-

netaan Marian kautta. Hanki meille Jeesuksen Kristuksen ystävyys, 

Valtiatar, ja vartioi, ettemme tuhoa viattomuuttamme. Paina alas vi-

hollisemme käskyvallallasi, ettei se löisi meissä rakkauden voimaa. 

Säilytä meissä hyvä luonnollisuus, ja armon hyvä lisääntyköön 

kauttasi. Valaise teitämme ja polkujamme tunteaksemme, mikä on 

Jumalalle mieluista. 

 

CXXXVI. 

 

Heprealaiset itkivät Babylonin virtojen rannoilla, mutta sur-

kaamme me pahuuttamme. Huutakaamme nöyrinä synnyttäjää 

neitsyttä, uhratkaamme hänelle valituksemme ja huokauksemme. 

Ei löydy sovitusta ilman häntä eikä pelastusta ilman hänen hedel-

määnsä. Hänen kauttaan synnit puhdistetaan, ja hänen hedelmänsä 

kautta sielut valkaistaan. Hänen kauttaan tapahtuu tosi hyvitys syn-

neistä, hänen hedelmänsä kautta sielulle lahjoitetaan terveys. 

 

CXXXVII. 
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Ylistän sinua koko sydämestäni, Valtiatar, koska sinun kauttasi 

olen kokenut Jeesuksen Kristuksen lempeyden. Kuule sanani ja ru-

koukseni, Valtiatar, niin enkeleitten nähden laulan sinulle ylistyk-

siä. Kuule minua, minä päivänä tahansa huudan sinua avuksi, ja li-

sää voimaa sielussani. Ylistäkööt sinua kaikki heimot ja kielet, 

koska sinun kauttasi pelastus on palautettu meille. Vapauta meidät 

palvelijasi kaikesta hämmennyksestä, ja suo heidän elää rauhassasi 

ja suojeluksessasi. 

 

CXXXVIII. 

 

Valtiatar, olet koetellut ja tunnet minut, tunnet luhistumiseni ja 

rikokseni. Laupeutesi minua kohtaan on tullut suureksi, ja lem-

peytesi on tullut päälleni avaraksi. Silmäsi katsoi epätäydellisyyt-

täni, ja silmäluomesi tuntevat tieni. Omistakaamme Pyhältä Hen-

geltä kaipauksen runsaus, niin synnin tahra ei hämmennä omaatun-

toamme. Tyynnyttäköön laupeutesi valo sydämemme, ja elvyttä-

köön rauhasi suloisuus meidät. 

 

CXXXIX. 

 

Tempaa minut pois kaikesta pahasta, Valtiatar, ja puolusta minua 

helvetin viholliselta. Se on jännittänyt jousensa minua vastaan, ja 

petoksessaan se väijyy minua. Murskaa sen pahantahtoiset voimat 

ja lopeta voimallisesti sen viekkaus. Käännä sen pahuus sen omaan 

päähän, ja pudotkoon se äkkiä tekemäänsä kuoppaan. Riemuit-

kaamme me palveluksestasi, ja kerskatkaamme ylistyksistäsi. 
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CXL. 

 

Olen huutanut puoleesi, Valtiatar, kuule minua, tarkkaa rukous-

tani ja pyyntöäni. Ohjautukoon pyyntöni kuin suitsutus kasvojesi 

eteen ilta- jaa aamu-uhrin aikana. Älköön sydämeni kallistuko pilk-

kaajien sanojen puoleen, ja pahuuden ajatukset älkööt hajottako 

mieltäni. Suo minun suostua sydämesi mielitahtoon ja mukautua 

sinun tekoihisi. Ruoski taas ymmärryksen säteellä sydäntäni, ja sy-

tytä se rakkauden liekillä. 
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CXLI. 

 

Huusin äänelläni Valtiattaren puoleen, hänen, jota nöyrästi olen 

rukoillut. Vuodatin hänen eteensä kyyneleeni ja esitin tuskani. Vi-

hollinen väijyy kantapäätäni, levittää minua vastaan verkon. Auta 

minua, Valtiatar, etten sortuisi sen edessä, tee niin, että se murskat-

taisiin jalkojeni alle. Johda sieluni pois lihasta, jotta se ylistäisi si-

nua ja laulaisi voimakkaalle Jumalallemme ikuisesti. 

 

CXLII. 

 

Valtiatar, kuule rukoukseni, ota korviisi pyyntöni. Paha on vai-

nonnut elämääni, on pannut alas maahan vaellukseni. Se on tum-

mentanut minut pimeydellään, ja henkeni on hyvin ahdistunut. Älä 

käännä kasvojasi pois minusta, etten sortuisi niiden kanssa, jotka 

laskeutuvat järveen. Lähetä valosi ja armosi, ja uudelleen paranna 

elämäni ja omatuntoni. 

 

CXLIII. 

 

Ole siunattu, Valtiatar, joka varustat palvelijasi taisteluun, ja vah-

vistat heitä vihollista vastaan. Hajota hänet salamalla ja välkehdin-

nällä. Heitä keihääsi, jotta saattaisit sen hämmennykseen. Kirkasta 

korkealta kätesi, jotta palvelijasi laulaisivat sinulle kiitosta ja kun-

niaasi. Kohota pois maallisista tunteemme, ja virvoita sisimpämme 

ikuisilla iloilla. Sytytä sydämissämme ylhäällä olevien asioiden 

kaipaus ja elvytä halukkaasti meitä paratiisin iloilla. 
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CXLIV. 

 

Korotan sinua, Jumalan pojan äiti, ja joka päivä laulan ylistyk-

siäsi. Sukupolvi ja kansat ylistävät tekojasi, ja saaret odottavat lau-

peuttasi. Enkelit päästävät ilmoille suloisuutesi runsautta, ja pyhät 

julistavat suloisuudestasi. Silmämme panevat toivonsa sinuun, Val-

tiatar, lähetä meille ilahduttavaa ruokaa . Kieleni puhuu ylistystäsi 

ja ylistän sinua ikuisesti. 

 

CXLV. 

 

Ylistä sieluni Valtiatarta, ylistän häntä niin kauan kuin elän. Äl-

kää lakatko hänen ylistämisestään, ja joka hetki muistakaa häntä. 

Kun henkeni lähtee minusta, olkoon se sinun huomaasi uskottu, ja 

ohjaa sitä tuntemattomassa maassa. Älkööt sitä hämmentäko ennen 

tehdyt synnit, älköötkä panettelijan juoksut sitä tehkö levottomaksi. 

Johda se pelastuksen satamaan, jotta se odottaisi varmana lunasta-

jan paluuta. 

 

CXLVI. 

 

Ylistäkää Valtiatarta, sillä psalmi on hyvä ja olkoon ylistyk-

semme hänelle mieleen ja suloinen. Hän parantaa sydämeltään 

murtuneet ja vaalii heitä hurskauden öljyllä. Hänen voimansa ja ar-

monsa on suuri eikä hänen lempeydellään ole rajaa. Laulakaa hä-

nelle riemulla, ja tunnustuksessa laulakaa hänelle psalmi. Hänellä 

on mielisuosio Jumalaa pelkäävien yllä, ja heissä, jotka panevat toi-

vonsa hänen laupeuteensa. 
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CXLVII. 

 

Ylistä Valtiatarta, Jerusalem, kirkasta häntä myös, oi Siion. Hän 

nimittäin rakensi muurisi ja siunasi lapsiasi. Hänen armonsa lihot-

takoon sinut ja antakoon rauhan rajoillesi. Kohottakaamme sydä-

memme ja kätemme hänen puoleensa, jotta tuntisimme hänen vir-

taamisensa. Kirkastakaamme kaikkia hänen armahduksiaan ja siu-

natkaamme kaikkia hänen hyvyyksiään. 

 

CXLVIII. 

 

Ylistäkää Valtiatartamme taivaista, kirkastakaa häntä korkeuk-

sissa. Ylistäkää häntä ihmiset ja karjaeläimet, linnut ja meren kalat. 

Ylistäkää häntä aurinko ja kuu, tähdet ja planeettojen radat. Ylistä-

kää häntä kerubit ja serafit, valtaistuimet, herraudet ja vallat. Ylis-

täkää häntä kaikki enkelten legioonat. Ylistäkää häntä kaikki yl-

häisten henkien säädyt. 

 

CXLIX. 

 

Laulakaa Valtiattarellemme uusi laulu, hänen ylistyksensä van-

hurskaitten joukossa. Iloitkoot taivaat hänen kunniastaan, meren 

saaret ja koko maailma. Vesi ja tuli ylistäkööt häntä, kylmä ja 

kuuma, loiste ja valo. Hänen korottamisensa on vanhurskaitten kur-

kussa ja ylistyksensä voittavien joukossa. Jumalan kaupunki, iloitse 

hänessä, ja laula usein hänelle laulu asukkaittesi puolesta. 
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CL. 

 

Ylistäkää Valtiatarta hänen pyhissään, ylistäkää häntä hänen voi-

mateoissaan ja ihmeissään. Ylistäkää häntä, apostoleitten joukko. 

Ylistäkää häntä, patriarkkojen ja profeettojen kuorot. Ylistäkää 

häntä, marttyyrien sotajoukot, ylistäkää häntä, opettajien ja tunnus-

tajien joukot. Ylistäkää häntä, neitsyitten ja pidättyvien kollegiot. 

Ylistäkää häntä, erakkojen ja munkkien säädyt. Ylistäkää häntä 

kaikki uskonnollisten joukot. Ylistäkää häntä kaikki ylhäisten kan-

salaisten sielut: Jokainen henki ylistäköön Valtiatartamme. 
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PROFEETTOJEN KANTAATTEJA 

Ylistän sinua, Valtiatar, koska sinun kauttasi Herra on m minuun 

leppynyt, ja olet minua lohduttanut. Katso Valtiatar, pelastajatta-

reni, toimin luottavaisesti sinua kohtaan enkä pelkää. Olethan voi-

mani ja ylistykseni Herrassa, ja olet tullut minulle pelastukseksi. 

Ammennan vesiä ilossa purostasi ja aina huudan avuksi nimeäsi. 

Tehkää Valtiattaremme voimateot tunnetuiksi kansoissa, koska hä-

nen nimensä on suuresti korkea. Iloitse ja ylistä, koko ihmissuku, 

koska Herra, Jumalasi, on antanut sinulle sellaisen välittäjättären. 

 

Sanoin noin päivieni keskivälissä: Lähden Marian luo, jotta hän 

sovittaisi minut Kristukselle. Etsin loppuvuosiani sieluni katkeruu-

dessa. Sukupolveni otettiin pois, koska isä, äiti ja ystävät jättivät 

minut, mutta Maria otti minut vastaan. Panen häneen toivoni aa-

mulla, myöhään ja keskipäivällä. Kuin leijona hän murskasi kaikki 

syntieni luut. Ja sinä, Valtiatar, tempaisit pois sieluni, ettei se huk-

kuisi, ja koiran kädestä otit ainokaiseni. Valtiatar, pelasta minut, 

niin laulan sinulle ylistystä elämäni kaikkina päivinä, oi hurskas 

Herrani äiti. 

 

Sydämeni riemuitsi Herrassa, ja sydämeni iloitsi Valtiattaressani, 

sillä hän, joka on voimakas, teki minulle teki suuria Marian, äitinsä 

kautta. Ei ole pyhää kuten Valtiattaremme, joka yksin ylittää kaikki. 

Väistykööt siis vanhat asiat suustanne, ja puhukaamme uusilla kie-

lillä. Riemuitse ja ylistä Mariaa, Siion ja Jerusalem, koska hän on 

suurin Israelin huoneissa. Hän tekee köyhäksi ja rikkaaksi, nöyryyt-

tää ja korottaa. Tämä meidän Valtiattaremme on korkeampi tai-

vasta, laajempi maata ja puhtaampi tähtiä. 

 

Laulakaamme Valtiattarellemme, kunniakkaalle neitsyt Marialle, 

siunatkaamme häntä hymneillä ja tunnustuksilla. Meidän kaikki-

valtias Valtiattaremme, Jumalan jälkeen on hänen nimensä, hän 
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syöksi mereen faaraon vaunut ja sotajoukon. Oikea kätesi, Valtiatar, 

on tehty suureksi voimassa, koska suuressa laupeudessasi hajotit 

viholliseni. Vapautit minut leijonan kidasta, Valtiatar, ja otit minut 

huostaan kuin äiti syntyneen lapsen. Oi rakkain Valtiattareni, suojaa 

minua kuin kanan poikasta ihmeellisellä omistuksellasi. Olen ko-

konaan sinun, ja kaikki minun on sinun, olet yli kaiken ylistetty, 

neitsyt. Otan sinut kuin sinetiksi sydämeeni, koska rakkautesi on 

voimakas kuin kuolema. 

 

Valtiatar, kuulin kuulemistasi ja mykistyin, mietiskelin tekojasi 

ja pelästyin. Valtiattareni, tekosi on vuosien keskellä, teit sen elä-

väksi. Ylistän sinua, Valtiatar, koska olet kätkenyt tämän viisailta ja 

ilmoittanut sen pienokaisille. Kirkkautesi peitti taivaat, ja maa on 

täynnä laupeuttasi. Olet lähtenyt pelastamaan kansaasi, pelasta-

maan Kristuksesi kanssa. Oi siunattu, pelastuksemme on asetettu 

käsiisi, muista, hurskas, köyhyyttämme. Jonka haluat pelastuvan, 

pelastuu, ja jolta käännät katseesi, tuhoutuu ikuisesti. 

 

Kuulkaa taivaat, mitä puhun Mariasta, kuulkoon maa suuni sa-

nat. Ylistäkää häntä aina kanssani, ja korottakaa hänen nimeään 

ikuisesti. Kiero ja paha sukupolvi, tunne Valtiattaremme, pelasta-

jattaremme. Eikö hän ole äitisi, joka omisti ja uskossa synnytti si-

nut? Jos jätät hänet, et ole korkeimman keisarin ystävä, koska hän 

ei ole sinua pelastava ilman häntä. Kunpa viisastuisit, ymmärtäisit 

ja näkisit ennalta viimeiset asiat. Niin kuin lapsi ei ilman imettäjää 

voi elää, siten ei ilman Valtiatartamme voisi omistaa pelastusta. Ja-

notkoon siis sielusi hänen puoleensa, äläkä hellitä, kunnes hän siu-

naa sinua. Täyttyköön suusi hänen ylistyksestään, laula koko päivä 

hänen suuruuttaan. 
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Siunatkaa kaikkia Herramme kunniakkaan Valtiattaren tekoja, 

ylistäkää ja korottakaa häntä ikuisesti. Siunatkaa Valtiatartanne, en-

kelit, siunatkaa Valtiatartamme, taivaat. Siunatkoon koko luoma-

kunta Valtiatartamme, jonka Kuningas tahtoi näin tulevan siuna-

tuksi. Ole siunattu, oi korkeimman Kuninkaan tytär, joka tuoksus-

sasi voitat kaikki liljat. Ole siunattu, kaikkien valtiattarien kruunu, 

ole siunattu,  sinä Jerusalemin kunnia. Tuoksusi on kuin täysi pelto, 

jota Herra on siunannut. Se tuottaa runsaasti sinua siunaaville ja 

kastelee kaiken heidän sisimpänsä. Joka siunaa sinua, oi autuas 

neitsyt, olkoon hän aina siunattu. Joka kiroaa sinua, puhtain ruusu, 

olkoon hän kirottu. Älköön viinin ja öljyn runsaus poistuko palve-

lijoittesi talosta. Sinun nimessäsi notkistuu jokainen polvi, taivaal-

listen, maallisten ja helvetissä olevien. Siunatkaamme Jumalaa, 

joka sinut loi, siunattu olkoon molempi vanhempi, joka sinut syn-

nytti. Ole siunattu, Valtiatar, taivaassa ja maassa, ylistettävä ja kun-

niakas, korotettu ikuisesti: Aamen. 

 

Ole siunattu, Valtiatar ja Israelin Jumalani äiti. Hän kävi luonasi 

ja teki lunastuksen kansalleen. Hän kohotti pelastusta tuottavan 

puhtautensa yksisarven52 poikansa Daavidin huoneessa, niin kuin 

hän on puhunut Jesajan ja muiden pyhien profeettojensa suun 

kautta. Osoita voitto vihollisista, neitsyitten neitsyt, ja anna meille 

rauha kaikkien kädestä, jotka meitä vihaavat. Tee laupeus vanhem-

pien ja meidän puolesta, niin että muistat kaikkivoivan Jumalan tes-

tamenttia, jonka hän vannoi isillemme, Aabrahamille ja hänen sie-

menelleen ikuisesti. Niin me ilman pelkoa vihollistemme kädestä 

vapautettuina palvelemme häntä hiljaisina. Pyhyydessä ja vanhurs-

kaudessa edessäsi kaikkina päivinämme. Ja sinua, Maria, kutsutaan 

Jumalan profeetissaksi, koska tiedät, että hän on katsonut palveli-

jattarensa alhaisuuden puoleen. Hänen kauttaan hän antoi kansal-

leen tiedon pelastuksesta heidän syntiensä anteeksiantamiseksi. 

                                                 
52 Unicornu. 
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Laupeutesi runsauden mielenlaadun kautta käy luonamme, varhais-

tähti, aamunkoitto korkeudesta. Valaise kuoleman varjossa istuvien 

pimeys, ja katso arvolliseksi valaista sitä rakkaan poikasi tähtiva-

lolla. Armahda, laupeuden äiti, meitä syntisiä raukkoja, jotka lai-

minlyömme tehtyjen syntiemme katumista, ja teemme joka päivä 

paljon katumista vaativaa. 

 

Joka haluaa pelastua, hänen on ennen kaikkea tarpeen pitää Ma-

riasta luja usko.53 Jos joku ei säilytä sitä eheänä ja loukkaamatto-

mana, epäilemättä tuhoutuu ikuisesti. Hän ainoana synnytti neit-

syytensä säilyttäen ja tuhosi yksin kaikki harhat. Hämmentyköön ja 

punastukoon heprealainen, joka sanoo Kristuksen syntyneen Joose-

fista. Hämmentyköön manikealainen, joka sanoo Kristuksella ole-

van näennäinen ruumis. Kalvetkoon jokainen, joka sanoo hänen 

omaksuneen ruumiinsa muualta kuin Marialta. Sama poika, joka on 

Isän ainoasyntyinen jumalallisissa, on myös Marian ainoasyntyinen 

tosi poika. Taivaassa hän on ilman äitiä, maassa ilman isää. Sillä 

niin kuin järjellinen sielu ja liha yhteyden tähden syntyy tosi ihmi-

sestä, siten Jumala ja ihminen syntyy todella Mariasta, ottaen pääl-

leen lihan neitsyen lihasta, koska niin oli sopivaa lunastaa ihmis-

suku. Joka on jumaluuden puolesta yhtäläinen isän kanssa, on ih-

misyyden puolesta vähäisempi isää. Hän sikisi neitsyt Marian koh-

dussa, kun enkeli ilmoitti Pyhästä Hengestä: Kuitenkaan Pyhä 

Henki ei ole hänen isänsä. Hän syntyi maailman ilman neitsyt-äidin 

lihan rangaistusta, koska hän sikisi ilman lihan nautintoa. Häntä 

imetti taivaasta täydellä rinnalla äiti, jota kätilöiden lailla ympäröi-

vät enkelit ilmoittaen paimenille suuren ilon. Häntä palvoivat tietä-

jät lahjoillaan, ja Herodeksen karkottamana hän joutui Egyptiin, Jo-

hannes kastoi Jordanilla, annettiin alttiiksi, pidätettiin, ruoskittiin, 

                                                 
53 Quicunque vult salvus esse...Athanasiuksen uskontunnustunnustukseen sovi-
tettua Marian ylistystä. 
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ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, nousi kunniassa, astui taivai-

siin, lähetti Pyhän Hengen opetuslapsiin ja äitiin, jonka sitten otti 

itse luokseen taivaaseen, ja hän istuu pojan oikealla puolella eikä 

lakkaa rukoilemasta puolestamme. Tämä on usko neitsyt Mariasta, 

ja jos sitä ei joku uskollisesti ja lujasti usko, hän ei voi pelastua jne. 

 

Ylistämme sinua Jumalan äitiä54, sinua neitsyt Maria me ylis-

tämme. Sinua ikuisen isän puolisoa koko maa kunnioittaa. Sinua 

uskollisesti palvelevat kaikki enkelit, arkkienkelit, valtaistuimet, 

vallat ja voimat. Sinua tottelevat kaikki taivaitten taivaan voimat ja 

kaikki herraudet. Sinun luonasi ovat riemuiten kaikki kuorot, keru-

bit ja serafit. Sinulle huutaa kaikki enkelten luomakunta lakkaamat-

tomalla äänellä: pyhä, pyhä, pyhä Jumalan synnyttäjä Maria, äiti ja 

neitsyt. Taivaat, maa ja meri ovat täynnä kohtusi hedelmän majes-

teettia ja kunniaa. Sinua apostolien kunniakas joukko ylistää, luojan 

äitiä. Sinua synnyttäjää ylistää marttyyrien loistava joukko. Sinua 

tunnustajien kunniakas sotajoukko nimittää kolminaisuuden temp-

peliksi. Sinua pyhien neitsyitten rakastettava kuoro julistaa neitsyy-

den ja nöyryyden esimerkiksi. Sinua koko taivaallinen neuvosto 

kunnioittaa taivaitten kuningattarena. Sinua avuksi huutaen kautta 

maailman pyhä kirkko juhlii, jumalallisen majesteetin äitiä. Sinua, 

kunnioitettavaa todellisen kuninkaan synnyttäjää. Pyhää, suloista ja 

hurskasta. Sinä enkeleitten Valtiatar, olet paratiisin ovi. Sinä olet 

tikapuut taivaaseen ja kirkkauteen, sinä olet häävuode, olet myös 

hurskauden ja armon arkki. Olet laupeuden suoni. Olet ikuisen Ku-

ninkaan puoliso ja äiti. Olet Pyhän Hengen temppeli ja pyhäkkö, 

koko autuaan kolminaisuuden jalo huone. Sinä olet Jumalan ja ih-

misten välittäjätär, kuolevaisten rakastajatar, taivaallisten korjaaja-

tar ja uskovien valaisijatar. Olet taistelevien tukija, köyhien asi-

anajaja, syntisten armahtajatar ja pakopaikka. Sinä olet lahjojen 

                                                 
54 Te matrem Dei laudamus...Te Deum -hymnin muotoon sovitettua Marian ylis-
tystä. 
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hankkija, ylpeitten demonien voittaja ja kauhu. Sinä olet maailman 

Valtiatar, taivaan kuningatar, Jumalan jälkeen ainoa toivomme. 

Sinä olet apua huutavien pelastus, haaksirikkoisten satama, surkeit-

ten lohtu ja tuhoutuvien pakopaikka. Sinä olet kaikkien autuaitten 

äiti, täynnä iloa Jumalan jälkeen, kaikkien ylhäisten kansalaisten 

lohdutus. Sinä olet vanhurskaitten ylentäjä, harhailevien kokoaja, 

patriarkkojen lupaus. Sinä olet profeettojen totuus, apostolien 

saarna ja opettaja. Evankelistojen opettaja. Sinä olet marttyyrien 

voima, tunnustajien esikuva, neitsyitten kunnia ja juhla. Sinä otit 

kohtuusi Jumalan pojan vapauttamaan eksyneen ihmisen. Sinun 

kauttasi, kun vanha vihollinen oli kukistettu, avattiin uskoville tai-

vaitten valtakunnat. Sinä istut pojan kanssa isän kunniassa. Rukoile 

sinä häntä puolestamme, puhdas neitsyt, häntä, jonka uskomme tu-

levan tuomitsemaan. Pyydämme siis sinua, tule palvelijoittesi 

avuksi, jotka olemme lunastetut poikasi kalliilla verellä. Tee niin, 

hurskas neitsyt, että saisimme tulla palkituiksi kunnialla pyhiesi 

kanssa. Pelasta kansasi, Valtiatar, ja että olisimme poikasi perilli-

syydestä osallisia. Ohjaa meitä ja varjele ikuisesti. Tervehdimme 

sinua päivittäin, oi hurskas. Tahdomme ylistää sinua ikuisesti mie-

lellä ja äänellä. Katso arvolliseksi säilyttää meidät nyt ja aina ilman 

rikosta, suloinen Maria. Armahda meitä, suloinen, armahda meitä. 

Toteutukoon suuri laupeutesi kanssamme, koska sinuun luotamme, 

neitsyt. Sinuun panemme toivomme, Maria, että puolustat meitä 

ikuisesti. Sinulle sopii ylistys, sinulle voima ja kunnia ikuisuudesta 

ikuisuuteen, aamen. 

 

Sieluni ylistää55 Mariaa, valtiatarta. Marian nimi on ylistettävä 

auringon noususta laskuun. Sieluni ei huolinut lohdutusta, mutta 

muistin Mariaa, ja ilahduin, ja sieluni uupui. Siksi rakastan Mariaa 

                                                 
55 Magnificat anima mea; Luuk.1:46. Marian ylistysvirsi. 
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yli kullan ja topaasin. Tulkaa Marian luo ja valaistukaa, ja kasvonne 

älkööt hämmentykö jne. 

 

Nyt päästät56 Marian palvelijattaren rauhaan, Herra, koska sil-

mäni ovat nähneet Marian pelastuksen, jonka olet valmistanut kaik-

kien kansojen nähden. Valo pakanakansojen ilmestykseksi ja kan-

sasi Israelin kunniaksi jne. 

 

MARIN LITANIA 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kuule meitä, Kristus. Isä taivaista, 

Marian kunniakas luoja, Marian hedelmöittäjä, armahda meitä. 

Poika, maailman lunastaja Jumala, Marian raskauden tuottaja, ar-

mahda meitä. Pyhä Henki Jumala ihmeellinen varjon luoja, ar-

mahda meitä. Pyhä Kolminaisuus, yksi Jumala, joka kirkastat Ma-

rian, armahda meitä. 

 

Pyhä Maria, rukoile puolestamme sinä, joka: 

 

valaiset koko maailman 

korotat sinua palvelevat 

rukoilet syntisten puolesta 

olet sydänten valaisija 

laupeuden lähde 

viisauden virta 

pyhän Kirkon loiste 

enkelin tervehtimä 

Pyhän Hengen varjostama 

taivaissa kirkastettu 

kevään armollinen ruusu 

                                                 
56 Nunc dimittis: Luuk.2:29. Simeonin kiitosvirsi. 
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tuore jalo viininoksa 

suloinen ja kaunis neitsyt 

Isän Jumalan valittu puoliso 

Jumalan sanan ennalta äidiksi valitsema 

Pyhän Hengen suojelema neitsyt 

tulit raskaaksi Jumalasta 

teit Herran ihmiseksi kohdussasi 

synnytit Herran ja ihmisen 

neitsyt, neitsyitten merkinkantaja 

Iisain Kristusta kantava sauva 

hedelmää kantava elämän puu 

kaunein naisista 

nöyristä nöyrin 

pyhistä pyhin 

huolellisemmin yli kaikkien rakastettava 

kunnioittavammin yli kaikkien ylistettävä 

korkeammin yli kaikkien suureksi julistettava 

luojan äiti 

lunastajan äiti 

pelastajan äiti 

maailmalle toivottava äiti 

helvetille pelottava äiti 

kauhistuttava äiti 

armoa täynnä oleva neitsyt 

lempeyttä täynnä oleva neitsyt 

hurskas, joka vuodatat lohdutusta 

neitseellinen kukka ja koristus 

viisauden virta 

idän loiste ja valo 

taivaan voimien kuningatar 

Jumalan sypressinen talo 

taivaan kristallinen ikkuna 
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ikuisen valon kajastus 

kaunis neitsyt 

suloinen ja sointuva melodia 

Jumalan herkkuja kantava 

taivaallisen neuvoston maljanlaskija 

jumaluuden lempeä varjo 

paratiisiin vievä portti 

taivaallisen armon puhdas astia 

Kristukselle arvollinen ruokahuone 

neitsyitten neitsyt, uusi riemu 

vaimojen ensimmäinen siunaus 

surkeitten hurskas lohdutus 

tosi pelastus ja autuus 

rakkauden suuruus 

hurskauden laajuus 

orpojen äiti 

imeväisten rinta 

ahdistettujen lohdutus 

taivaitten ylhäinen kuningatar 

jota enkelit tottelevat 

jonka kanssa pyhät iloitsevat ja onnittelevat 

jota kaikki ylistävät ja kunnioittavat. 

 

Ole armollinen, säästä meidät, Valtiatar. 

Ole armollinen, vapauta meidät, Valtiatar. 

 

Vapauta meidät, Valtiatar: 

 

Kaikesta pahasta 

kaikesta pahasta kiusauksesta 

Jumalan vihasta ja suuttumuksesta 

vaaran alaisuudesta ja epätoivosta. 
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Vapauta meidät, Valtiatar: 

 

tuhoon syöksevästä ylpeydestä 

hämmentävästä ylellisyydestä 

tuhoavasta ahneudesta 

vihan synnistä ja kiduttavasta kateudesta 

ylensyönnin synnistä ja tahraavasta mässäilystä 

pahan vihollisen hyökkäyksestä 

Kristuksen lihaksi tulon suloisuuden ja ilon kautta 

hänen kärsimyksensä surun ja ahdingon kautta 

hänen taivaaseen nousemisensa ilon ja riemun kautta 

hänen kruunaamisensa ilon ja riemun kautta 

tuhoavana kuoleman hetkenä 

tuomarin tiukassa tutkinnassa 

helvetin hirvittävästä kidutuksesta. 

 

Pyydämme sinua kuulemaan meitä syntisiä: 

 

että katsoisit, hurskas, arvolliseksi säilyttää pyhän Kirkon 

että katsoisit arvolliseksi hankkia vanhurskaille kirkkauden ja 

syntisille armon 

että katsoisit arvolliseksi hankkia purjehtiville sataman, matkaa-

ville paluun, sairaille parantumisen, ahdistetuille lohdutuksen ja 

vangituille vapauttamisen. 

Että katsoisit arvolliseksi lohduttaa palvelijoitasi ja palvelijatta-

riasi, jotka hartaasti palvelevat sinua 

että katsoisit arvolliseksi säilyttää koko kristittyjen kansan, joka 

on lunastettu poikasi kalliilla verellä 

että katsoisit arvolliseksi hankkia ikuisen rauhan kaikille kuol-

leille uskoville. 

Että katsoisit arvolliseksi kuulla meitä, 
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Jumalan Äiti, 

Jumalan Tytär, 

Jumalan Puoliso. 

Rakkain äiti, Valtiattaremme, armahda ja anna ikuinen rauha. 

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Isä meidän jne. 

Äläkä saata meitä jne. Vaan vapauta jne. 

 

Minä sanoin: Valtiatar, armahda minua, paranna sieluni, sillä olen 

tehnyt syntiä kasvojesi edessä. Käännä laupeutesi yllemme, ja ole 

rukoiltavissa oleva orjiesi yllä. Osoita meille voimasi vihollisi-

amme vastaan, jotta tulisit pyhäksi kaukaisille kansoille. Armahda 

orjiasi, joiden ylle on huudettu nimesi, ja ettet sallisi ahdistaa heitä 

heidän kiusauksissaan. Älä heitä meitä pois kuolemamme hetkenä, 

ja tule sieluni avuksi, kun se jättää ruumiinsa. Johda sieluni pois 

vankilasta ylistämään sinua ja laulamaan voimakkaalle Herralleni 

ikuisesti. Ole meille Valtiatar voiman torni ja kova kallio, joka mu-

rentaa vihollisen. Auta minua, Valtiatar, etten sortuisi sen edessä, 

tee niin, että se murentuisi jalkojeni alla. Kuule rukoukseni, Val-

tiatar, jotta vastustajani heikentyisivät. Kuule rukoukseni, Valtiatar, 

ja huutoni jne. 

 

KOLLEHTA 

Kaikkivaltias, ikuinen Jumala, joka olet nähnyt arvolliseksi syn-

tyä meidän puolestamme puhtaasta neitseestä. Pyydämme sinua te-

kemään niin, että palvelisimme sinua puhtaalla ruumiilla ja oli-

simme sinulle mieleen nöyrällä mielellä. Rukoilemme sinua, hurs-

kas neitsyt, maailman ja enkeleitten kuningatar, että hankkisit vir-

voituksen heille, joita koettelee kiirastuli, syntisille anteeksiannon 

ja vanhurskaille kestävyyden hyvässä. Suojele meitä hauraita välit-

tömiltä vaaroilta saman Herramme Kristuksen kautta, aamen. 
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CHEMNITZIN PERUSTELUA ESITETYILLE 
LAINAUKSILLE 

Nämä on esitetty julkisesti painetusta laitoksesta, ja olisin todella 

kuvitellut, että nykypäivän niin suuressa Jumalan sanan valossa, 

joka usein osuu heidän omiin silmiinsä heidän tahtomattaan, he ei-

vät tahtoisi eivätkä uskaltaisi puolustella niin karkeaa epäjuma-

luushulluuttaan, vielä vähemmän puolustaa sitä. Mutta kuinka olla-

kaan, viime vuodelta on painettuna Martinus Isengriniukselta ta-

rina, jossa muuan henkilö esitti Saatanan enkelien karkottamisen 

riivatun pikkutytön kohdalla, Canisiuksen ollessa eksorkistina, ja 

kun muita todisteita puuttuu, pyhien avuksi huutaminen todistetaan 

ja vahvistetaan itsensä Paholaisen todistuksella. Hän kertoo, miten 

muuan riivattu tyttö Marian erityisen ilmestymisen johdosta oli 

tuotu autuaan neitsyen kappeliin vanhassa Oettingenissä, ja kun li-

taniaa laulettiin Canisiuksen johdolla, ja huudettiin Isän Jumalan, 

Pojan ja Pyhän Hengen armoa, apua ja vapautusta, se ei liikuttanut 

Paholaista yhtään, mutta kun alkoi Lauretaaninen litania autuaasta 

Mariasta (joka todisteena ja ajatuksena on samanarvoinen kuin 

minkä jo olemme kuvailleet Marian psalttarista), vasta silloin Saa-

tana alkoi joutua hämmennyksiin riivatussa ja alkoi huutaa ja rai-

vota. Pian sitten Canisius otti Marian vanhan ja lahonneen puuku-

van, asetti sen riivatun tytön päälle, ja vasta silloin Paholainen alkoi 

huutaa: ´Ach nainen, miksi tallaat minua ja muserrat pääni?´ Ku-

kapa nyt enää epäilisi, itsensä Paholaisen todistaessa, että Genesik-

sen kolmannen luvun mukaan pitää lukea, että ei itse siemen, vaan 

nainen musersi Saatanan pään ja yhä tallaa? Isengrinuksen kerto-

muksessa seuraa, että kun Paholaisen oli lähdettävä riivatusta ty-

töstä, sille annettiin kuin hyvitystekojen mahdollisuutena riivatun 

tytön kautta itse hokea muutama Isä meidän ja Ave Maria, kuin Ma-

rian ruusukkoa olisi käytetty, ja tahtomattaan ja pakotettuna teke-

mään se paholainen valitti ja suutuksissaan sanoi: ́ Ei Johanneskaan 

tahdo huutaa avuksi teitä pyhiä, mutta kuitenkin meitä paholaisia 
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pakotetaan tekemään se tahtomattamme´. Kun sitten paholainen oli 

levittänyt kädet ja taivuttautunut polvilleen ja oli hartaasti rukoillut 

Isä meidän -rukouksen, ja oli jo edennyt enkelin tervehdyksen koh-

dalle (terve Maria, armoa täynnä), Isengrinus kirjoittaa, että itse pa-

holainen oli kuuluvalla ja hartaalla äänellä laatinut seuraavan: ´Oi 

Maria, olkoon armosi ja laupeutesi kaikkien niiden yllä, jotka käy-

vät tässä kappelissa. Ach, rukoile kaikkien heidän puolestaan.´ Ja 

niin Paholainen lähti ja jätti tapansa mukaan jälkeensä hajun. Tämä 

olisi voitu lisätä osaksi Alanuksen teoksia, eikä syyttä, kuin Marian 

psalttarin uudeksi vahvistukseksi, niin että Sixtuksen ja Innocen-

tiuksen lisäksi tulisi tämä kolmas todistaja, nimittäin Paholainen. 

Näin on selvää, että jäljittelevät tai teeskentelevät paavilliset sit-

ten mitä tahansa, he kuitenkin tahtovat pitää vanhan epäjuma-

luushulluuden ytimen pyhien avuksi huutamisessa ja tuoda sen taas 

näyttämölle. 

Olisi voitu tuoda paljon enemmän esimerkkejä taikauskoisista 

rukouspahasista, mutta nyt olen tahtonut tuoda esimerkkejä vain 

niistä, jotka ovat olleet ja yhä ovat käytössä paavillisen kirkon käy-

tännössä. Niistä voidaan jo oikein ymmärtää se, mihin kumoukset 

on kohdistettava. 

Lopuksi lisään tähän yhteyteen sekvenssin (kuten sitä barbaari-

sesti kutsutaan), joka laulettiin Konstanzin kirkolliskokouksessa 

Marian kunniaksi ja avunpyynnöksi, jotta paavilliset sitä vähem-

män voisivat kääntää selkänsä sille, mitä he avuksi huutamisissaan 

ovat uskoneet pyhien hyväksi luettavan. Sitä, mitä vanha Kirkko 

hurskaasti luki Pyhän Hengen ansioksi: ́ Tule, Pyhä Henki, ja lähetä 

taivaasta valonsäteesi´, sitä Konstanzin kirkolliskokous samanlai-

sella runotyypillä ja samalla melodialla pyytää Marialta julkisessa 

avunhuudossa. 

 

Tule, armon äiti 

laupeuden lähde 
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surkeille lääkkeeksi. 

Tule Kirkon valo 

surullisille iloksi 

vuodata nyt säteesi. 

Sinua kuningatarta me palvelemme 

laulamme sinulle ylistyksiä 

sydänten tunteella. 

Sinä olet ahdingoissa 

ja epävarmoissa asioissa 

pelastus ja lohdutus. 

Oi loistava tähti 

paina alas tämän meren 

kauheat taistelut. 

Simonin vene 

pojan vaate 

estä joutumasta revityiksi. 

Ole purjehtijoiden satama 

ota vastaan 

pyytävien lasten rukoukset. 

Lohduta itkeviä 

auta arkoja 

ja ohjaa eksyneet oikeaan. 

Sinä oi synnyttäjä 

liität Jumalan ihmisiin 

ja alhaiset taivaallisiin. 

Tuhoa heresiat 

ja tukahduta skismat 

Lujita rauhan liitot. Aamen. 
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3. OSIO 

OSOITETAAN, ETTÄ JUMALAN SANA EI OPETA PYHIEN 
AVUKSI HUUTAMISTA, JA ETTÄ SE EI OLE 

YHDENMUKAINEN RAAMATUSSA JUMALALLISESTI 
ESITETYN TOSI AVUKSI HUUTAMISEN KANSSA, VAAN 

ON SITÄ VASTAAN 

1 Ne Raamatun perusteet ja todisteet, jotka tuomitsevat ja hyl-

käävät sellaisen pyhien edesmenneitten avuksi huutamisen, jonka 

olemme tähän mennessä kuvanneet paavillisten kirjoitusten poh-

jalta, eivät ole hämäriä, vaan ne tarjoavat selvän ja lujan kumoami-

sen, kunhan vain tarkataan pääkohtia, joiden varassa paavillisten 

avuksi huutaminen lepää. Ne kohdat, jotka edellisessä osiossa 

olemme paavillisten omin sanoin kuvanneet, ovat koottavissa sel-

keästi näihin pääkohtiin: 

I Tästä elämästä poistuneita pyhiä on hädässä välttämättä rukoil-

tava, heihin on kohdistettava rukouksia ja myös omalla tavallaan 

palvottava, kuten roomalainen katekismus sanoo. 

II Koska syntiemme tähden emme ole sen arvoisia, että meitä 

kuultaisiin, pyhät taivaassa ovat esirukouksillaan asianajajiamme ja 

suojelijoitamme, jotka ajavat asiaamme Jumalan luona, ja tämä 

siksi, että Kristus vanhurskaana tuomarina on kovempi ja tiukempi, 

ja tätä välittäjää lähestyessämme meille ovat siksi tarpeen muut vä-

littäjät. Pyhät on esitetty eteemme lauhkeampina ja armollisempina 

paetaksemme heidän suojeluksensa turviin, ja koska he ovat itse li-

hassa ollessaan kokeneet onnettomuuksiamme, he sitä enemmän 

tuntevat meidän laillamme ja sen vuoksi ovat alttiimpia esirukoile-

maan kuin Kristus. 

III Koska meiltä puuttuu soveliaita ja riittäviä ansioita, pyhiä on 

siksi huudettava avuksi, että he toisivat ja sovittaisivat meihin yli-

määräisiä ansioitaan, ja asettaisivat niitä Jumalan vanhurskauden ja 
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meidän arvottomuutemme väliin, jotta siten tulisimme arvollisiksi 

Jumalan lupauksille. 

IV He opettavat, että Jumala on antanut autuaille taivaassa kai-

ken tarvitsemamme hyvän, niin että kun heitä on rukoiltu, he anta-

vat ja jakavat meille sen, mitä tarvitsemme armoon tässä elämässä 

ja kirkkauteen tulevassa elämässä, sekä sen, mikä kuuluu ulkoiseen 

tai ajalliseen hyvään. 

V He huutavat avuksi pyhiä kaunopuheisesti niin tämän kuin tu-

levan elämän hengellisen ja ruumiillisen hyvän lahjoittajina, sa-

moin auttajina, varjelijoina, suojelijoina ja vapauttajina vaaroissa ja 

pahassa, niin hengellisissä kuin ruumiillisissa. Vieläpä pyhiä avuksi 

huudettaessa heitä kutsutaan pakopaikaksi, turvaksi, suojaksi, elä-

mäksi ja pelastukseksemme jne. 

VI Opetetaan ihmisiä pakenemaan hädässä pyhien armon, lau-

peuden, avun ja turvan puoleen, ja asettamaan lohdutus, toivo ja 

luottamus pyhiin. 

VII Autuaat taivaassa tuntevat yksittäisten ihmisten erityiset lu-

paukset, vieläpä he näkevät, tuntevat, ymmärtävät ja kuulevat miel-

ten hiljaiset ajatukset, ja jopa ovat läsnä yksittäisien rukoilijoiden 

luona. 

VIII Kullekin pyhälle kuvitellaan uskotuksi tiettyjä erityisiä pa-

rantamistehtäviä, kuten edellisissä osoitimme. 

2 Näissä on pyhien avuksi huutamisen ydin ja olemus, mikä on 

itsestään huomattavissa ja tuotu silmien eteen autenttisten kirjoitus-

ten pohjalta, vieläpä sellaisten, jotka on otettu paavillisen kirkon 

julkisesta käytännöstä. Ei ole vaikeaa arvostella sitä Raamatun nor-

min ja säännön mukaan, kunhan lukija aina pitää muistissaan sen, 

mistä kiistassa on kyse väiteltäessä pyhien avuksi huutamisesta. Ar-

velen, että selitys tulee selvemmäksi ja tarkemmaksi, jos pidetään 

tämä jaottelu asian osoittamiseksi: Ensiksi se, että pyhien avuksi 

huutamista ei Raamatussa opeteta. Toiseksi se ei ole yhdenmukai-
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nen opin kanssa todellisesta avuksi huutamisesta, joka on Raama-

tussa ilmoitettu, vaan poikkeaa siitä. Kolmanneksi se riitelee Raa-

matussa ilmoitetun Jumalan sanan kanssa. 

3 Ensimmäistä kohtaa koskien on riitelemättä varmaa ja ilmeistä, 

että kanonisessa Raamatussa ei selvästi opetettuna ole pyhien 

avuksi huutamista, ei Vanhassa eikä Uudessa testamentissa, minkä 

myös Eck Käsikirjassaan myöntää. Myös jesuiittojen on pakko tun-

nustaa tämä, vaikka he mielellään laajentaisivat sitä asiaa koske-

maan implisiittisen uskonsa, jonka mukaan maallikkojen olisi vält-

tämättä uskottava Raamatun opettavan myös sitä, mitä siinä ei en-

sinkään ole. Mutta asia on ilmeinen, kuten luettelemalla voidaan 

osoittaa. Koko Raamatussa ei ole yhtään ajatusta, joka opettaisi py-

hien avuksi huutamista. Ei ole yhtään käskyä, joka käskisi huuta-

maan avuksi pyhiä, jotka ovat poistuneet tästä elämästä. Ei ole yh-

tään lupausta, että sellainen huutaminen olisi Jumalalle mieluista ja 

vaikuttavaa, eli että se kuultaisiin ja se saavuttaisi armon ja avun. 

Raamatussa ei ole yhtään esimerkkiä, että hurskaat olisivat huuta-

neet avuksi pyhiä, jotka ovat poistuneet tästä elämästä. Raamatussa 

ei ole yhtään uhkausta, yhtään esimerkkiä rangaistuksesta niitä vas-

taan, jotka eivät huuda pyhiä avuksi. Siksi myös paavillisten jou-

kossa tärkeimmät henkilöt, jotka ovat kirjoittaneet pyhien avuksi 

huutamisesta, lukevat sen niiden asioiden joukkoon, jotka on omak-

suttu ilman Raamattua ja sen ulkopuolella. Siksi myös Trenton de-

kreetti ei lainaa Raamattua, vaan ainoastaan vanhaa käytäntöä, isien 

konsensusta ja kirkolliskokousten dekreettejä, joista myöhemmin 

enemmän. 

4 Tämä ei ole mikään kevyt, vaan erittäin painava argumentti: 

Kirkossa ei ole esitettävä tai omaksuttava mitään oppia, josta ei ka-

nonisessa Raamatussa ole yhtään lujia ja selviä todistuksia, kuten 

ensimmäisessä osassa monin todistein jo olemme osoittaneet. Eri-

tyisesti tämä pätee tässä kohdassa rukouksesta ja avuksi huutami-
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sesta. Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa samarialai-

sista puhuessaan Kristus tekee eron toden ja väärän avuksi huuta-

misen välille periaatteen pohjalta (että tosi palvojat palvovat Isää 

Hengessä ja totuudessa) ja tekee erottelun: Te palvotte sitä, mitä 

ette tunne. Me palvomme sitä, minkä tunnemme. Tosi juutalaisilla 

oli Jumalan sana avuksi huutamiseensa. Samarialaisten avuksi huu-

taminen taas hyvästä intentiosta huolimatta ja vaikka se nojasi pit-

källe ajalle (hehän vetosivat vanhoihin isiin, Joh.4, kuten tekee 

myös Trenton dekreetti) oli kuitenkin ilman Jumalan sanan todis-

tusta, ja siksi Kristus hylkää sen. Myös 5.Moos.17 kuvaa palvon-

nassa ja avuksi huutamisessa epäjumalanpalveluksen siinä, että se 

tapahtuu ilman Jumalan käskyä. Sehän sanoo, että he palvovat vie-

raita jumalia, kuuta ja kaikkea taivaan sotajoukkoa, mitä minä en 

ole käskenyt. Niin Matteuksen kuudennessa luvussa asetetaan pa-

kanoiden ja fariseusten turhia rukouksia vastaan, jotka eivät miel-

lytä Jumalaa, se rukoilemisen muoto, jonka Jumalan poika esittää. 

Kulteista taas, jotka omaksutaan ilman Jumalan sanaa, julistaa itse 

Jumala: Kuka on tätä vaatinut teiltä? Jes.1. Samoin: Turhaan he pal-

velevat minua, Matt.15. Sitä paitsi itse Raamattu kohdan uskosta 

pohjalta tarjoaa ja muodostaa sellaisen argumentin, jota ei millään 

lailla voida horjuttaa tai väistää, kun se sanoo: Ilman uskoa on mah-

dotonta miellyttää Jumalaa. Samoin: Mikä ei ole uskosta, on syntiä. 

Tätä ei sanota vain yleisesti, vaan erikseen rukoileminen tai avuksi 

huuto mainiten, Jaakob 1: Pyytäköön uskossa; joka epäröi, älköön 

luulko Herralta mitään saavansa. Markus 11: Mitä vain rukoillen 

pyydätte, uskokaa saavanne, ja se tapahtuu teille. Matt.21: Kaiken 

mitä pyydätte rukouksessa uskoen, tulette myös saamaan. 

5 Varmaa on, että tosi usko ei synny henkilökohtaisista unista tai 

ajatuksista eikä ihmisten traditioista, vaan ainoastaan Jumalan sa-

nasta, ja siihen se nojaa, kuten Paavali Room.10 puhuu, jossa hän 

puhuu todesta ja pelastusta tuottavasta avuksi huutamisesta ja eri-
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tyisesti esittää tämän säännön: Usko tulee kuulemisesta, kuulemi-

nen Jumalan sanasta. On siis mitä varminta ja vankinta päättelyä, 

että vain se avuksi huutaminen, joka tapahtuu Jumalan sanan ku-

vaamalla tavalla ja Jumalan käskystä, miellyttää Jumalaa. Muut 

avuksi huutamiset, joilla ei ole Jumalan sanassa todistusta, käskyä 

tai lupausta, ovat turhia, ja vääriä, koska ne tapahtuvat ilman uskoa. 

Kuinka mieli voi varmasti ja suoraan päätellä, että sellainen avuksi 

huutaminen miellyttää Jumalaa, on hänelle otollista ja kuullaan, 

vaikka sillä ei ole mitään lupausta? Luottamus ilman sanaa ja Ju-

malan lupausta ei ainoastaan ole turha, vaan myös syntiä ensim-

mäistä käskyä vastaan. Mitä siis on pääteltävä pyhien avuksi huu-

tamisesta, on tällä lyhyellä huomautuksella kyllin selvää pelkästään 

tästä syystä, että sitä ei ole Raamatussa. 

6 Toiseksi on selvää, että pyhien avuksi huutaminen poikkeaa 

siitä pyhän Raamatun opista, joka tosi avuksi huutamisesta juma-

lallisesti on käsketty. Myös tämän argumentin voima on mitä suu-

rin. Kun kaikilla kansoilla on omat avuksi huutamisensa (kuten sa-

noo Plinius, että silloin tehdään lupauksia, kun ei ole mitään toi-

voa), ne siksi ovat turhia ja vääriä, koska järki ilman Jumalan sanaa 

luonnostaan on tuntematta oppia oikeasta avuksi huutamisesta. On 

siis valtava ja sanomaton Jumalan hyvä teko, että hän sanassaan 

paljasti, miten häntä tulee huutaa avuksi ja mikä avuksi huutaminen 

on hänelle mieleen ja tehokas. Hurskaat voivat helposti ratkaista, 

millainen synti on poiketa tuosta ilmoituksesta ja ajatella siihen il-

man Jumalan sanaa ja sen ulkopuolella muita avuksi huutamisia. 

Kaikista muista kansoista poiketen vain Kristuksen tosi kirkolla on 

tämä oma ja erityinen hyvänsä, että se tietää huutaa Jumalaa avuksi 

oikealla tavalla, nimittäin sillä tavalla, joka on ilmoitettu ja osoi-

tettu Jumalan sanassa. Kuten sanottu, avuksi huutamista on myös 

pakanoiden keskuudessa, mutta tosi kirkon avuksi huutaminen 

erottuu pakanallisesta, turkkilaisesta tai juutalaisesta niillä tunnus-
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merkeillä, että se huutaa Jumalaa avuksi siten kuin Jumala sanas-

saan on paljastanut asian olemuksen ja tahtonsa, ja kirkko huutaa 

avuksi siten kuin sanassa on osoitettu ja määrätty. Niin tosi avuksi 

huutaminen on Jumalan kirkon tunnusmerkki, johon Kristuksessa 

pyhitetyt ja kutsutut pyhät kuuluvat kaikkien niiden kanssa, jotka 

huutavat avuksi herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, Kor.1. 

Vaikka muutkin uskonnot sanovat huutavansa avuksi yhtä Jumalaa, 

taivaan ja maan luojaa, Raamattu ilmoittaa Psalmissa 79 ja Jeremia 

10:ssä, että vuodata vihasi pakanakansoihin, jotka eivät sinua 

tunne, ja valtakuntiin, jotka eivät huuda avuksi sinun nimeäsi. 

koska heidän avunhuutonsa ei ole Jumalan sanan mukaista. Koska 

siis viisaus on kirkolle ominaista, koska se tietää kutsua Jumalaa 

avuksi oikein Jumalan sanasta ja sen mukaan, sekä koska avuksi 

huutaminen on varsinaisimmin Jumalan kunniaa, eikä ole korke-

ampaa hyvettä, niin ei ole myöskään mitään suurempaa hyvettä 

eikä mitään vahvempaa lohdutusta kuin tosi avuksi huutaminen: On 

hellittämättä pitäydyttävä siihen avuksi huutamisen tapaan, joka 

Raamatussa on jumalallisella tavalla osoitettu ja käsketty, eikä siitä 

saa millään lailla poiketa. Pidettäköön se puhdas ja vilpitön avuksi 

huutaminen, eikä siihen saa sekoittaa muita tapoja, joihin ei ole mi-

tään todistettavaa Raamatun vahvistamaa käskyä tai esimerkkiä. 

7 Jumalan sanan opettama oppi avuksi huutamisesta on selvä 

siinä, miten pitää rukoilla ja pyytää: Rukouksessa on palvottava ja 

pyydettävä, ja jotta hädässä saisimme pyytämämme, tulisimme au-

tetuiksi, varjeltuisimme, vapautuisimme ja pelastuisimme, on huu-

dettava avuksi ainoaa tosi Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä 

Välittäjän Kristuksen nimessä. Tämä avuksi huutaminen on todel-

lista, koska sillä on Jumalan sana ja käsky sekä myös Raamatun 

todistamat esimerkit. Tämä avuksi huutaminen ei ole epävarmaa. 

Sillehän on esimerkkejä Raamatussa, että se miellyttää Jumalaa ja 

on tehokasta, ja sillä on lupauksia, jotka käskevät niin huutavia lu-
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jalla uskolla päättelemään, että ne varmasti otetaan vastaan ja kuul-

laan. Avuksi huutamamme Jumala nimittäin kuulee rukouksemme, 

koska hän tutkii sydämet, Room.8. Hän voi auttaa, koska hän on 

kaikkivaltias, ja hän haluaa auttaa, koska on lempeä ja totuudelli-

nen, ja hän käskee huutaa itseään avuksi ja on luvannut niin avuksi 

huutaville apunsa, Psalmi 50. Koska olemme arvottomia, niin tul-

laksemme kuulluiksi ja autetuiksi Raamattu on esittänyt meille vä-

littäjäksi Kristuksen, jotta hänen nimessään eli hänen esirukous-

tensa ja ansioittensa tähden pyytäisimme tulla kuulluiksi ja aute-

tuiksi. Raamattu vakuuttaa, että hänen esirukouksensa ja ansionsa 

ovat Jumalan edessä niin otollisia ja vaikuttavia, että avuksi huuta-

vat, vaikka ovatkin arvottomia, saavat niiden vuoksi varmasti uskoa 

tulevansa kuulluiksi ja autetuiksi. Itse Välittäjä käskee meitä pake-

nemaan luokseen, Matt.11: Tulkaa minun luokseni jne. Tästä välit-

täjästä Raamattu vakuuttaa, että hän astuu sisälle kaikkein pyhim-

pään eli salatun jumalallisen mielen luo ja näkee ikuisen isän sydä-

meen, rukoilee puolestamme, katsoen liikkeitämme, tuskiamme, 

huokauksiamme ja sydäntemme rukouksia ja vie ne isän luokse. 

8 Mitä tämän lisäksi voitaisiin kaivata avuksi huutamisen var-

muuteen? Pyhien avuksi huutaminen poikkeaa tältä kuninkaalli-

selta tieltä, ja tämä Raamatun kuvaama avuksi huutamisen tapa 

ikään kuin ei ole kyllin turvallinen, riittävä, vaikuttava tai Jumalalle 

mieluinen. Se sekoittaa muita ja monenlaisia pyhien avuksi huuta-

misen tapoja, joita se pitää parempina, kuten osoitimme, ja kun-

nioittavasti puhuessaankin se liittää avustavia tekijöitä siihen 

avuksi huutamiseen, jolla on Raamatun ilmoittamia jumalallisia 

käskyjä tai lupauksia. Nämä käsitykset ja vakaumukset ovat osittain 

jumalattomia ja osittain huonoja suhteessa Raamatun ilmoittamaan 

sanaan, käskyihin ja jumalallisiin lupauksiin. Mikä sitten on niiden 

rangaistus, jotka poikkeavat Jumalan sanasta ja lisäävät siihen jota-

kin, se ilmoitetaan Ilm.22. Jumala sanoo Jer. 2 kulttimenoista ja pal-
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vonnasta: Kaksi pahaa asiaa kansani on tehnyt: he hylkäsivät mi-

nut, elämän lähteen, ja kaivoivat itselleen vesisäiliöitä jne. Room. 

1: He ovat palvelleet luotua παρὰ τὸν κτίσαντα luojan ohella, eli ei 

vain luojaa, vaan sen ohella myös luotuja. Siten käytetään sanaa 

παρά 1.Kor.3 ja Gal.1. Myös samarialaisia moititaan siitä, että he 

ovat palvelleet Jumalaa, ja Jumalan rinnalla myös luotuja 

2.Sam.17. 

9 Koska siis pyhien avuksi huutaminen poikkeaa tosi avuksi huu-

tamisen muodosta, joka on Raamatussa ilmoitettu, osoitettu ja käs-

ketty, se on hylättävä, jotta niin osoittaisimme kiitollisuutemme tätä 

valtavaa Jumalan hyvää työtä kohtaan, että hän on sanassaan il-

moittanut meille järjelle tuntemattoman opin oikeasta avuksi huu-

tamisesta, ja jotta todistaisimme olevamme vapaita tosi avuksi huu-

tamiseen liittyvistä turmeluksista. Paholainen on jo ihmissuvun 

alusta levittänyt monin tavoin siemeniä turmelemaan avuksi huuta-

misen opin puhtautta, ja aina tulee levittämään, alussa kevyemmin, 

mutta niin, että niistä myöhemmin seuraa näkyviin ilmeisiä epäju-

malanpalveluksen hulluuksia, kuten esimerkeillä jo on osoitettu 

historiasta pyhien avuksi huutamisesta, ja pian osoitamme enem-

män. 

10 Vaikka pyhien avuksi huutamisessa ei olisi mitään muuta hait-

taa, olisi silti vaarallista poiketa itsensä Jumalan sanassaan esittä-

mästä avuksi huutamisen muodosta. Myös itsensä paavillisten kes-

kuudessa monet tunnustavat, että olisi varmempaa ja turvallisem-

paa kutsua itseään Jumalaa Kristuksen nimessä kuin suunnata 

avuksi huutamista pyhiin. Miksi me siis epävarman takia hyl-

käämme sen, mikä on varmaa? Tai miksi pidämme epävarmaa pa-

rempana kuin varmaa, tai ainakin sekoitamme ne? Avuksi huutami-

senhan pitää olla hyvin harrasta ja nojata varmaan ja lujaan perus-

taan. Olen kuullut eräältä tunnetulta mieheltä, Georgius Cassan-

drukselta, joka yrittäessään kuvata pyhien avuksi huutamista ja 

muuta paavillista menoa, oli päätynyt keskustelemaan tästä asiasta 



181 

 

joidenkin kanssa, ja lopulta vastannut monien väittelyiden jälkeen. 

Hän sanoi: Minulla ei rukouksissani ole tapana huutaa pyhiä 

avuksi, vaan suuntaan avuksi huutamisen itse Jumalalle Kristuksen 

nimessä, sillä arvelen sen olevan turvallisempaa. Koottuaan yhteen 

vanhoilta kirjoittajilta monia näkemyksiä pyhien avuksi huutami-

sesta Hofmeister lopetti päätelmään, joka löytyy kirjojen sairaiden 

luona käymisestä joukosta (jota virheellisesti luullaan Augustinuk-

sen kirjoittamaksi), kirjassa 1, luvussa 2: ´Turvallisemmin ja muka-

vammin puhuisin Jeesukselleni kuin jollekin Jumalan pyhähenki-

selle´ jne. Olen kuullut Sarceriukselta seuraavaa: Kun Saksin hert-

tua Georgius oli kuoleman kamppailussa, ja munkit olivat kilvan 

kehottaneet häntä huutamaan auttajiksi kuka Mariaa, kuka enke-

leitä, kuka taas eri pyhiä, oli paikalle tullut joku herttuan perhevä-

estä ja kehottanut Herttuaa näin: ´Teidän korkeutenne on aina käyt-

tänyt poliittisissa asioissa tätä sananpartta: Suora tie ilman mutkia 

on aina lyhin. Miksi siis teidän korkeutenne seuraa tällä mitä vaa-

rallisimmalla tiellä niin monia mutkia, eikä mieluummin avuksi 

huutamisessaan lähesty suoraan Jumalaa Kristuksen kautta, joka 

varmasti tahtoo ja voi auttaa?´ Erasmus tapansa mukaan pilaa teh-

den toteaa, että jos joku merihädässä olisi paennut pyhänsä luo huu-

tamaan apua auttajaltaan kuin Jumalalta, eräskin henkilö, nähdes-

sään välittömän uhkaavan vaaran, joka ei sallinut ajan kulumista ja 

avun hitautta, ajatteli siinä moninaisia, että jos hän kutsuu avuksi 

Nikolaustaan, olisi epävarmaa, kuulisiko hän ollessaan kiireinen 

keskellä muiden lupausten kuulemisia ja toteuttamisia, eikä hänellä 

siksi ehkä olisi aikaa auttaa riittävän nopeasti, tai jos tahtoisikin 

auttaa, hän ei ehkä pääsisi audienssille Jumalan luo riittävän nope-

asti. Lopulta hän kuitenkin päätti siitä, mikä on varmempaa ja tur-

vallisempaa, nimittäin että hän tahtoo suoraa tietä paeta itse Juma-

lan luo Kristuksen kautta, sillä Psalmissa 50 on kirjoitettu: Huuda 

minua avuksi ahdingon päivänä, ja minä tempaan sinut pois siitä, 
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ja sinä tulet kunnioittamaan minua. Samoin Hepr.4: Lähesty-

käämme ylipappiamme Kristusta, armon istuinta, jotta saavuttai-

simme laupeuden ja löytäisimme armon oikeaan aikaan. 

11 Kolmanneksi pyhien avuksi huutamisessa ei ole ainoastaan 

sitä vikaa, että se omaksutaan ilman Jumalan sanaa, ja se siksi poik-

keaa Raamatun esittämästä avuksi huutamisen normista, vaan sen 

lisäksi se suoraan ja kuin kasvot kohdistettuina sotii ilmeisiä Raa-

matun todistuksia vastaan. Tämä on ilmiselvää, kunhan vain verra-

taan Raamattuun sitä, mitä paavilliset osoittavat pyhille avuksi huu-

tamisissaan. Pyhien avuksi huutamisessa esiintyy niin karkeasti ja 

suunnattomasti Jumalan sanaa vastaan olevaa asiaa, että hurskaitten 

sielut kauhistuvat, ja vieläpä myös itseään paavillisia lähes hävettää 

tuo karkea häpeällisyys, jota ei voi selittää pois tai puolustaa tai-

kauskon ja epäjumalanpalvonnan syytöksiltä. Kuitenkin heidän 

kirkkonsa julkisessa käytännössä tapa pidetään. Olemme monisa-

naisesti osoittaneet, että paavilliset huutavat pyhiä avuksi auttajina, 

suojelijoina, varjelijoina ja vapauttajina hädässä, vieläpä he suoraan 

ja nimenomaisesti nimittävät pyhiä avuksi huutamisissaan pakopai-

kaksi, turvaksi, suojaksi, elämäksemme ja pelastukseksemme, mikä 

riitelee Raamatun kanssa niin selvästi, että sitä ei edes paavillisten 

keskuudessa voida kieltää niiden parissa, joilla vielä on järkeä 

päässä. Vain Jumalalle yksi pitää omistaa nämä mainitut asiat. 

Psalmi 46: Jumalamme, olet pakopaikkamme ja voimamme, autta-

jamme ahdingoissa, siksi emme pelkää, vaikka maa horjuu. Jumala 

on sen keskellä, se ei horju, Herra auttaa sitä varhain, Herra on 

kanssamme, Jaakobin Jumala on turvaajamme. Ps.18. Herra on lu-

juuteni ja pakopaikkani, vapauttajani ja auttajani, ja minä asetan 

toivoni häneen, huudan Herra ylistäen avuksi ja pelastun vihollisil-

tani. Ahdingossani huusin avuksi Herraa ja hän kuuli minua, Her-

rasta on tullut suojelijani vihollisistani. Hän vapautti minut, koska 

hän tahtoi minut. Annoit minulle pelastuksesi suojeluksen ja oikea 

kätesi otti minut suojaansa. Siksi ylistän sinua kansojen keskellä ja 
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laulan nimellesi. Ps.143. Herra on laupeuteni, pakopaikkani, suoje-

lijani ja vapauttajani, ja häneen olen pannut toivoni. Joh.14. Minä 

olen elämä. Ps.36. Sinun luonasi on elämän lähde. Ps.62. Sieluni 

hiljaa katsoo Jumalan puoleen, hänestä nimittäin on pelastukseni. 

Hän on kallioni ja pelastukseni, apuni Jumala, Jumalassa on toi-

voni. Jumala kerran on puhunut, nämä kaksi kuulin, että Jumalan 

on voima ja sinulla laupeus, Herra. Apt.t.4. Ei ole pelastusta yhdes-

säkään toisessa. Jes.45: He pyytävät apua Jumalalta, joka ei pelasta. 

Sillä ei ole pelastavaa Jumalaa paitsi minä. Hoos.13: Vain minussa 

on apusi. 2.Aik.20: Kun emme tiedä, mitä pitäisi tehdä, se meillä 

enää on jäljellä, että kohdistamme katseemme sinuun. Est.14. 

Herra, auta minua, sinun rinnallasi ei ole ketään muuta auttajaa. 

Mutta miksi näkisin vaivaa koota muita todistuksia, koska koko 

Raamattu ei mitään muuta edes opeta? Kuinka suuresti ja karkeasti 

paavillisten pyhien avuksi huutaminen sotii näitä todistuksia ja 

koko Raamattua vastaan, sen opettaa enemmän kuin riittävästi kat-

saus ja vertailu niihin, mitä heidän omilla sanoillaan jo esitimme. 

12 Niin siis toivon, luottamuksen ja lohdutuksen asettaminen py-

hiin, niin kuin sitä tapahtuu paavillisten pyhien avuksi huutami-

sissa, ilmiselvästi sotii Jumalan sanaa vastaan. Mitä kuuluu koko 

Psalttarissa muuta kuin: Sinuun Herra olen pannut toivoni, en joudu 

hämmennyksiin. Sinä olet toivoni. Herraan luotan, sinuun luottaa 

sieluni? Ja 2.Kor.1: laupeuksien Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, 

joka lohduttaa meitä kaikessa ahdingossa. Room.15: Kärsivällisyy-

den ja lohdutuksen Jumala. Ja koko Pyhä Raamattu vakuuttaa, että 

toivo, luottamus ja kulttipalvelu kuuluu vain Jumalalle. Jer.17. Pa-

rempi on luottaa Herraan kuin ihmiseen. Parempi on asettaa toivo 

Jumalaan kuin ruhtinaisiin.  Ps.146. Älkää luottako ihmislapsiin, 

joissa ei ole pelastusta. Luottakoot he Herraan, joka on heidän aut-

tajansa ja suojelijansa. 

13 Koko Raamattua vastaan sotii myös pakeneminen avuksi huu-

tamisessa pyhien armon ja laupeuden turviin. Hepr.4. Menkäämme 
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luottamuksella armon istuimen eteen löytääksemme laupeuden ja 

saadaksemme armon ja avun oikeaan aikaan. Loukkaavaa ja häpäi-

sevää on se, mitä he kuvittelevat, että Jumala, vihainen kun on, on 

sanoutunut irti laupeudesta ja uskonut sen harjoittamisen Marialle 

ja pyhille. Koko Raamattu yhteen ääneen, kuten 2.Moos.33, sanoo 

Jumalan osoittaessa kirkkautensa ja kaiken hyvän: Armahdan ketä 

armahdan ja olen lempeä sille kelle olen. Ja Ps.145: Herra on lau-

pias ja armahtava, pitkämielinen ja paljon armahtava. Herra on 

hyvä kaikkia kohtaan, ja hänen armahduksensa on yli kaikkien hä-

nen tekojensa. 

14 Samoin on Jumalan sanan kanssa suoraan ristiriidassa, että 

paavilliset pyytävät pyhiltä sitä kaikkea, mikä kuuluu Jumalan hy-

viin tekoihin, ja mitä Raamattu vakuuttaa vain Jumalan meille an-

tavan ja tuovan. Rukouspahasissaan he suoraan pyytävät pyhiä an-

tamaan ja huutavat apua niin hengellisten kuin maallisten lahjojen 

antajina, niin tämän kuin tulevan elämän, ja saadakseen pyhiltä 

näitä hyviä asioita he palvelevat ja kunnioittavat heitä, mitä 

olemme osoittaneet paavillisten tekevän autenttisten avuksi huuto-

jensa pohjalta. Sellainen avuksi huutaminen on kuitenkin ilmisel-

vää ja hirvittävää epäjumalanpalvontaa. Sehän siirtää Jumalan kun-

niaa luotuihin, Jes.48, Room.1.  

15 Tämä kaikki on pyhien avuksi huutamisessa niin voimak-

kaasti karkeaa ja jumalatonta, että monet paavillisistakaan eivät us-

kalla puolustaa niitä. Koska he eivät voi päästä pälkähästä syytök-

sistä (asiahan on ilmiselvä), he valittavat rahvaan taikauskoisista 

käsityksistä ja väärinkäytöksistä. Mutta rukousten autenttisten 

muotojen pohjalta on nähtävissä, että niitä julkisesti luetaan, mu-

mistaan, vieläpä kirkkaalla äänellä lauletaan, ja paavien luetaan ne 

vahvistaneen. Jos he eivät niitä hyväksy, kuten eivät voi, miksi he 

siis eivät julkisesti ja selvin sanoin tuomitse niitä ja poista kirkosta? 
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16 Lopun pyhien avuksi huutamisessa he yrittävät maalata uu-

silla väreillä ja peittää sofistisilla meikeillä. Hehän sanovat, että ei-

vät ajattele pyhien omin voimin pystyvän auttamaan avuksi huuta-

via, vaan että Jumala antaa taivaissa autuaille kaiken sen hyvän, ja 

he apuun huudettuina sitten antavat, lahjoittavat ja jakavat sen ih-

misille. Mutta tämäkin sanotaan ilman mitään Raamatun todistusta, 

se vieläpä riitelee Raamattua vastaan, joka vakuuttaa Kristuksen, 

välittäjän, kunniaan kuuluvan sen, että hän antoi lahjoja ihmisille. 

Ps.68. Hän istui Isän oikealle puolelle antaa niitä ihmisille, Ef.4. 

Jumalan oikealle puolelle korotettuna ja saatuaan lupauksen Isältä 

hän vuodatti tämän, minkä näette ja kuulette, Apt.t.2. Isä rakastaa 

Poikaa ja antaa kaikki hänelle käteen Joh.3 ja 13. Jotta saisimme 

hänen täyteydestään, Joh.1. Siksi Isä antoi hänet pääksi Kirkolle, 

jotta siitä päästämme käsin annettaisiin meille jäsenille Jumalalta 

Kristuksen kautta jumalallisia lahjoja ja hyviä tekoja, Ef.1 ja 4 ja 

Kol.2. Koska siis pyhien avuksi huutaminen osaksi ottaa täysin pois 

Kristukselta tämän välittäjän ja päämme kunnian ja siirtää sen py-

hiin, osaksi liittää pyhät Kristuksen kumppaneiksi tässä välittäjän 

ja pään tehtävässä, vieläpä niin suuressa määrin, että Kristusta ei 

niin monen kumppanin keskellä tässä tehtävässä juuri voida nähdä, 

kuten paavillisten rukouspahaset osoittavat, on myös selvää, että 

tältä kuorrutetulta pyhien avuksi huutamiselta puuttuu Jumalan 

sana, ja se vieläpä sotii Raamattua ja pään, Kristuksen, tehtävää 

vastaan.  

17 Monet käyttävät sitä tekosyytä sanoen, että pyhiä huudetaan 

avuksi vain esirukoilijoina Jumalan luona, niin että he esirukouk-

sillaan ja ansioillaan saavat Jumalan luona hankituksi meille arvot-

tomille sen, mitä pyydämme. Mutta osoitamme, että myös tämä on 

Raamattua vastaan. Kristuksen pappeuden kunniaan kuuluu myös 

esirukoustehtävä, niin että hänen esirukouksensa ja ansioittensa ta-

kia meitä kuullaan, otetaan vastaan, autetaan ja pelastetaan, kuten 

Raamattu monin sanoin todistaa Hepr.7 ja 9. Se, että ajassa elävien 
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käsketään rukoilla toistensa puolesta, 2.Tim.2, ja Paavali pyytää 

puolestaan rukouksia Jumalan puoleen kirkossa, Room.15: on var-

maa, ettei se vähennä mitään Kristuksen, välittäjän papillisesta teh-

tävästä. On siis nähtävä, millä lailla Raamattu omistaa ja kuvaa sen 

esirukouksen Jumalan luona, joka kuuluu vain Kristukselle, välit-

täjällemme ja ylipapillemme, hänen omana ja erityisenä pappisteh-

tävänään. Siitä käy selvästi ilmi, että tähän ei Kristuksen rinnalle 

ole liitettävä ketään. Loppupäätelmä on: Koska olemme syntiemme 

tähden arvottomia pääsemään rukouksillamme Jumalan eteen, tule-

maan kuulluiksi, vastaan otetuiksi ja löytääksemme laupeuden ja 

armon osaksemme oikeaan aikaan, Jumala itse asetti Kristuksen 

ylipapiksemme, välittäjäksemme, asianajajaksemme ja esirukoili-

jaksemme, Hepr.7. Hän ilmestyi taivaassa Jumalan kasvojen eteen 

puolestamme, Hepr.9. Hän on laupias ja uskollinen ylipappi niissä 

asioissa, jotka on Jumalan luona toimitettava, niin että hän saa Ju-

malan syntisille armolliseksi, Hepr.2. Hänen kauttaan meillä on 

pääsy Jumalan luo, Ef.3. Hepr.7. Hänen esirukouksensa ja ansioit-

tensa kautta ja tähden saavutamme laupeuden ja löydämme armon 

avuksemme oikeaan aikaan, Hepr.4. Tuo esirukous on riittävä, Ju-

malalle mieluinen, meille hyödyllinen, vaikuttava, varma ja turval-

linen. Kirje heprealaisille luvut 7 ja 9 opettavat lunastustyön ja esi-

rukouksen olevan yhteydessä, niin että se osoittaa Kristuksen esi-

rukouksen arvokkuuden, voiman ja vaikutuksen riippuvan lunas-

tuksen ansioista. Toiseksi se lisää, että välittäjämme tai asianaja-

jamme piti olla Jumalan poika. Kolmanneksi hän ihmisluontonsa 

puolesta tehtiin taivaita korkeammaksi, meni Jumalan oikealle puo-

lelle, astui kaikkein pyhimpään ilmestyäkseen puolestamme Juma-

lan kasvojen eteen. Neljänneksi Jumala itse valalla vannoen asetti 

hänet välittäjäksi, asianajajaksi ja esirukoilijaksi. Näistä perustuk-

sista käsin kirje päättää, että Jumala näin voi täysin pelastaa hänet, 

joka lähestyy Jumalaa Kristuksen kautta, joka aina elää sitä varten 

että rukoilisi puolestamme. Näihin perustuksiin myös nojaavat 
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kaikki muut asiat, joita Raamattu esittää Kristuksen pappeuden 

tästä puolesta, kuten Joh.16: Mitä vain pyydätte Isältä minun ni-

messäni, hän antaa teille, Joh.14. Minä olen tie, totuus ja elämä, 

kukaan ei tule Isän luo paitsi minun kauttani, Joh.10. Minä olen ovi, 

ja jos joku kulkee minun kauttani sisään, hän pelastuu, tulee sisään 

ja menee ulos ja löytää laitumet. Ef.3. Kristuksen kautta meillä on 

luottamus ja pääsy luottamuksessa uskon kautta häneen. Room.5. 

Kristuksen kautta meillä on pääsy uskossa armoon. 1.Joh.2: Jos 

joku tekee syntiä, meillä on puolustaja isän luona, vanhurskas Jee-

sus Kristus, ja hän on sovitus synneistämme. Room.8: Kuka syyt-

tää? Kuka tuomitsee? Kristus on kuollut, vieläpä herätetty, ja on 

Jumalan oikealla puolella ja esirukoilee puolestamme. Sellaisiksi 

puolustajiksi ja välittäjiksi emme saa tehdä ketään luoduista. Se on 

yksin Kristuksen, välittäjän, oma tehtävä ja kuuluu hänen ylipap-

peuteensa. Siitä sanoo Paavali 1.Tim.1: Yksi on välittäjä Jumalan 

ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus Kristus. Kohdassa ei puhuta vain 

lunastuksen välittäjästä, kuten paavilliset tekevät eron lunastuksen 

ja esirukouksen välittäjän kesken, yrittäen näin tehdä pilkkaa tuosta 

Paavalin kohdasta, vaan siinä hän selvästi käsittelee sitä, kenen ta-

kia rukouksemme ovat Jumalan luona otolliset pelastukseksemme, 

nimittäin tuon yhden välittäjän tähden, joka antoi itsensä kaikkien 

puolesta lunastushinnaksi. Ja Kristus itse lisää tuon poissulkevan 

sanan Joh.14: Ei kukaan tule Isän luo paitsi minun kauttani. 

18 Tätä Kristuksen ylipapillista tehtävää vastaan sotii selvästi 

paavillisten pyhien avuksi huutaminen, mikä on jo selvää edellä 

esittämiemme lainausten pohjalta. Hehän suoraan huutavat pyhiä 

avuksi siten, että he asettavat pyhien ansiot Jumalan vanhurskauden 

ja meidän arvottomuutemme välille. Näiden rukouspahasten 

summa palautuu siihen, että he pyytävät tulevansa kuulluiksi vas-

taan otetuiksi, autetuiksi, suojelluiksi ja pelastetuiksi pyhien esiru-

kousten ja ansioitten avulla, kuten heidän messukaanoninsa sanoo: 

Jotta soisit meidän kaikessa tulla autetuiksi heidän rukouksillaan 
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ja ansioillaan. Kristuksen esirukousta he eivät erikseen mainitse 

rukouspahasissaan, vaan he vieläpä suorasanaisesti väittelevät siitä, 

että Kristusta ei pidä huutaa avuksi siten, että hän rukoilisi puoles-

tamme. Tällä perusteella Kristus joutuu pois kokonaan siitä osasta 

ylipapin virkaansa, tai hänen rinnalleen liitetään tässä tehtävässä 

monia ja erilaisia kumppaneita, mikä osoittamamme mukaan sotii 

Raamattua vastaan. 

19 Tutkittakoon nyt niitä heidän esittämiään perusteita, miksi 

Kristuksen lisäksi myös pyhiä on huudettava avuksi välittäjinä ja 

asianajajina, sitä, että, että Kristus on kovempi ja karkeampi, mutta 

pyhät taas armollisempia, lempeämpiä ja armahtavaisempia, vie-

läpä alttiimpia kuulemaan ja auttamaan, koska he ovet itsekin ko-

keneet lihassa samoja onnettomuuksia. Tämä peruste pyhistä välit-

täjän tehtävässä ei pelkästään liitä heitä Kristuksen viereen, jaan 

selvästi asettaa heidät hänen edelleen, ja se suoraan sotii lausuttua 

Raamatunkohtaa vastaan Hepr.2: Hänen piti tulla kaikessa veljiensä 

kaltaiseksi ollakseen armollinen ja uskollinen ylipappi niissä, mitä 

Jumalan luona on tehtävä. Sillä koska hän itse joutui kiusattavaksi, 

hän voi auttaa niitä, joita kiusataan. Hepr.4: Meillä ei ole sellaista 

ylipappia, joka ei voisi ottaa osaa heikkouksiimme, vaan hän kai-

kessa kiusattuna oli kanssamme samanlainen ilman syntiä. Men-

käämme siis luottamuksella armon istuimen äärelle saavuttaak-

semme laupeuden ja löytääksemme armon avuksemme oikeaan ai-

kaan. Raamattua vastaan sotii myös se, kun he sanovat, että vaikka 

syntiset katuisivatkin, he eivät uskalla lähestyä Kristusta välittäjää, 

vaikka hän itse suloisella äänellä kutsuu heitä sanoen, Matt.11: Tul-

kaa minun luokseni kaikki, jotka olette vaivatut ja rasitetut, niin 

minä virvoitan teitä. Ja on olemassa suloinen lupaus, Joh.6: Häntä, 

joka tulee luokseni, minä en heitä ulos. 

Näiden pohjalta on selvää, että on valtava ja ääretön ero Kristuk-

sen, päämme, ylipappimme, välittäjämme ja asianajajamme esiru-

kouksen sekä yleisten rukousten välillä, joilla kirkon jäsenet tässä 
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elämässä rukoilevat keskenään toistensa puolesta. On osoitettu, että 

paavilliset avuksi huutamisissaan uskovat pyhien rukoilevan sitä 

esirukousta, joka kuuluu Kristuksen pappeuteen ja on hänelle omi-

naista. 

20 Koko tämä aihe ja itse pyhien avuksi huutamisen ja palvonnan 

nimitykset sotivat Raamattua vastaan, joka käskee huutamaan 

avuksi ja palvomaan Jumalaa. Ps.17: huudan avuksi Herraa, ja pe-

lastun vihollisistani. Samoin: ahdingossani huusin Herraa, ja huu-

sin Jumalani puoleen, jne. Ps.50. Huuda minua avuksi ahdingon 

päivänä niin vapautan sinut, ja sinä olet kunnioittava minua. Ps.86. 

Ole minulle hyväntekijä, Herra, koska huudan sinua avuksi joka 

päivä. Ilahduta orjasi mieli, koska olen kohottanut sieluni sinun 

puoleesi, Herra, sillä sinä Herra olet hyvä ja armollinen ja sinulla 

on runsas laupeus kaikkia sinua avuksi huutavia kohtaan. Ps.120. 

Kun olin ahdingossa, huusin Herran puoleen ja hän kuuli minua. 

Ps.144: Jumala on läsnä apuna kaikkien kanssa, jotka totuudessa 

huutavat häntä avuksi, hän toteuttaa häntä pelkäävien tahdon ja 

kuulee heidän rukouksensa ja pelastaa heidät jne. Ja ettei olisi tarve 

esittää kaikkia yksitellen, Salomo 1.Kun.8 esittää luetellen esimer-

kein miten Jumalaa on huudettava avuksi kaikessa hädässä. Kuule-

misen kunnia kuuluu Jumalalle, minkä todistaa Ps.18 ja 50. Lyhy-

esti, pelastusta tuottavan avuksi huutamisen kuuluu tapahtua Kris-

tuksen kautta Jumalalle, minkä vahvistaa Paavali Jooelin pohjalta: 

Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, on pelastuva. Yksi ja 

sama on kaikkien rikkauksien Herra, eli hän on hyvyyden, armon 

ja hyväntahtoisuuden runsas aarreaitta kaikkia avuksi huutavia 

kohtaan. Pelastusta tuottavan avuksi huutamisen hän liittää yhteen 

uskon kanssa siten, että sanoo selvästi: Kuinka he huutavat avuksi 

häntä, johon eivät usko? Me saamme siis huutaa avuksi vain häntä, 

johon Raamattu käskee meitä uskomaan. Kuten ei ole ketään toista 

paitsi Jumala, johon meidän pitää uskoa, samoin myös me saamme 

huutaa avuksi vain Jumalaa. Muuten jos uskossa ja avuksi huudossa 
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käännymme luotujen puoleen, syyllistytään epäjumalanpalvontaan. 

Raamattu sanoo 2.Moos.14: He uskoivat Herraa ja Moosesta, hä-

nen orjaansa. Mutta isät sanovat oikein: Toista on uskoa jotakuta, 

toista uskoa johonkin,57 mikä kuuluu vain Jumalalle. Koska Osius 

näkee tämän argumentin Room.10:13,14 kokonaan kumoavan py-

hien avuksi huutamisen asian, hän ei häviämisen vaarassa ollessaan 

pelkää avukseen vakuuttaa, että myös pyhiin on uskottava. Tämän 

hän pyrkii todistamaan kirjeellä Filemonille, jossa Paavali sanoo: 

Kuullen rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herrassa Jee-

suksessa ja kaikkia pyhiä kohtaan. Paavali ei kuitenkaan ensinkään 

sano: Uskon Jumalaan ja kaikkiin pyhiin, vaan hän käyttää taval-

lista jaotteluaan ja luettelee uskon Jumalaan ja rakkauden lähim-

mäisiin. Sen pohjalta Raamattu todistaa suoraan, että Kristus on Ju-

mala, koska käskee uskoa häneen ja huutaa avuksi häntä. Tämä ar-

gumentti Kristuksen jumaluudesta himmenee ja kumoutuu täysin 

pyhien avuksi huutamisella. 

21 Myös se on luja ja selvä argumentti pyhien avuksi huutamista 

vastaan, että Kristus määräsi toden, hurskaan ja pelastusta tuottavan 

rukouksen mallin sanoen: Kun rukoilette, sanokaa: Isä meidän, joka 

olet taivaissa. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Pitää 

siis huutaa avuksi häntä, joka on meidän Isämme taivaissa, jonka 

on valtakunta, voima ja kunnia. Kuten tämä on vain Jumalalle omi-

naista, samoin on epäjumalanpalvelusta ääneen tai teolla kohdistaa 

avuksi huutamista pyhille. Tällä varmalla tunnusmerkillä erotetaan 

tosi avuksi huutaminen väärästä, kuten Daavid ja Jeremia julistavat: 

Vuodata vihasi valtakuntiin, sillä he eivät ole huutaneet avuksi ni-

meäsi. Ja jumalattomia kuvataan Ps.53: He eivät huuda Jumalaa 

avukseen. Vaikka kaikki kansat ajattelisivat huutavansa avuksi sitä 

Jumalaa, joka on taivaan ja maan luoja, niin koska he kuitenkin 

huutavat häntä avuksi eri lailla kuin miten hän on itsensä ilmoitta-

                                                 
57 Aliud ess credere alicui, et aliud credere in aliquem. 
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nut, nimittäin Isänä, poikana ja Pyhänä Henkenä Kristuksen ni-

messä, he huutavat Jumalan sijasta avuksi muita välillä olevia val-

toja, kuten Augustinus kirjassa 8 Jumalan kaupungista osoittaa: Ju-

mala ilmoittaa, että he eivät huuda avuksi hänen nimeään. Hän tah-

too huudettavan avuksi ja palvottavan vain itseään, kuten sanoo 

Kristus Matt.4: On kirjoitettu: sinin pitää rukoilla vain Herraa Ju-

malaa ja palvella yksi häntä. Tästä syystä Apt.t.10, 14 ja Ilm.19, 22 

kieltävät suurella kiivaudella palvomasta pyhiä niin ihmisiä kuin 

enkeleitä. Argumentteja kumotessamme pian sanomme, miten paa-

villiset yrittävät tehdä pilaa noista kohdista. 

22 Lopuksi myös se sotii Raamattua vastaan, että he avuksi huu-

tamisissaan suovat pyhille taivaassa myös tämän ominaisuuden, 

että he ovat rukoilevien luona läsnä, että he näkevät ihmisten sydä-

meen, tuntevat ajatukset ja huokaukset, arvioivat ja tuomitsevat 

niitä. On kuitenkin vain Jumalalle ja välittäjälle Kristukselle omi-

naista olla kaikkia läsnä, katsoa ja tutkia sydämiä ja nähdä ajatuk-

set. Se tapahtuu rukouksessa, minkä Paavali suoraan vakuuttaa 

Room.8: Joka tutkii sydämet, tietää, mitä Henki tahtoo. Matt.6. Ru-

koile salassa olevaa isääsi, ja salassa näkevä isäsi antaa se sinulle 

julkisesti. Ps.18. Huutoni on hänen edessään ja on tullut hänen kor-

viinsa. Ps.38. Huokaukseni ei ole sinulta salassa. Ps.79. Tulkoon 

kahlehdittujen huokaus eteesi. Ps.144. Jumala on kaikkia häntä 

avuksi huutavia läsnä. 5.Moos.4. Ei ole toista kansakuntaa, joilla 

olisi heitä lähestyviä jumalia niin kuin Herra Jumalamme on läsnä 

apuna kaikkien rukoustemme luona. Pyhistä taas, jotka ovat pois-

tuneet tästä elämästä, Raamattu suoraan sanoo, että he eivät tiedä 

meitä ja asioitamme maan päällä, sanoo 2.Kun.22: Kokoan sinut 

isiesi luo pois näkemästä silmilläsi kaikkea pahaa, mitä olen tuova 

tuon paikan päälle. Jes.63. Kansa julistaa pakenevansa rukouksessa 

Jumalan puoleen siksi, että Aabraham ei tiedä meistä eikä Israel 

tunne, mutta sinä olet isämme, katso sinä taivaasta. 
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Tämä kaikki on selvästi vastakkaista sille, mitä tapahtuu pyhien 

avuksi huutamisessa, kuten olemme osoittaneet. Ilman mitään Raa-

matun kirjoitusta tapahtuu se, että he osoittavat yksittäisille pyhille 

tiettyjä tehtävien hoitoja, ja se on esimerkkinä täysin pakanallista, 

kuten sanoo Mantuanus: 

 

Ut Martem Latii, sic nos te dive Georgi. 

 

Kuten roomalaiset rukoilivat Marsia, 

niin me rukoilemme sinua, jumalallinen Georgius. 

 

23 Nämä Raamatun esimerkit, jotka selvästi ja varmasti osoitta-

vat, mitä paavillisesta pyhien avuksi huutamisesta on ajateltava ja 

pääteltävä, sen olemme ilman retorisia laajennuksia sellaisenaan 

yksinkertaisesti ja lyhyesti esittäneet tärkeimpiä harhoja vastaan, 

joita on liittyneinä pyhien avuksi huutamiseen, kuten itse vastak-

kainasettelu osoittaa ratkaisun Jumalan sanan pohjalta. Olisi voitu 

muotoilla myös muita perusteita pyhien avuksi huutamista vastaan, 

kuten esimerkiksi se, että hänen, jota me hädässä huudamme 

avuksi, on välttämättä tiedettävä, tahdottava ja voitava auttaa 

avuksi huutaviaan, ja että rukoilevien rukousten pitää voida ulottua 

rukoiltavaan saakka, ja että rukoillun on tiedettävä paremmin se, 

mitä tarvitsemme kuin mitä osaamme itse esittää. Tämä kaikki kui-

tenkin sopii vain Jumalaan, ellemme sitten tahdo tehdä pyhistä 

kaikkivaltiaita ja kaikkitietäviä. Mutta kun harhoja vastaan tuodaan 

Raamatun todistuksia itsensä Jumalan sanoilla, silloin eivät inhi-

milliset argumentit, vaan itse jumalallinen ääni julistaa kiistaa kos-

kevan ratkaisun. 
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4. OSIO 

SELITYSTÄ JA KUMOAMUSTA AGRUMENTTEIHIN, 
JOITA PAAVILLISILLA ON TAPANA MUODOSTAA JA 

ESITTÄÄ VASTAAN VAKIINNUTTAAKSEEN 
PYHIEN AVUKSI HUUTAMISEN 

1 Hurskaille omilletunnoille on riittävää omistaa tiedossaan lujin 

ja selvin Raamatun perustein Jumalan todellinen avuksi huutami-

nen Kristuksen nimessä. Kun tämä on oikein tunnettu, niin mikä 

tahansa siitä poikkeava tai sitä vastaan sotiva voidaan ilman kes-

kustelua hylätä, vaikkakaan ei voitaisi selvittää kaikkia viisasteluja, 

joita totuutta vastaan terävästi esitetään. Koska tähän mennessä on 

osoitettu, että Jumalan sana ei esitä paavillista pyhien avuksi huu-

tamista, vaan se poikkeaa siitä, vieläpä on sitä vastaan, ja koska il-

man selvää Raamatun sanaa ei saa hyväksyä mitään argumenttia, 

voitaisiin koko tämä vastustajien argumenttien kumoamista käsit-

televä kappale jättää kirjoittamatta. Ettei kuitenkaan jäisi jäljelle 

mitään sellaista, joka voisi hämmentää ja järkyttää todellisen ja 

vankan uskon πληροφορίαν (täyttä varmuutta), kokoamme ja esi-

tämme paavillisilta tärkeimpiä argumentteja, joita heillä on tapana 

muodostaa ja esittää vastaan lujittaakseen pyhien avuksi huutami-

sensa, ja liitämme mukaan lyhyitä selityksiä ja kumoamisia. Mil-

lainen on se riitakysymys pyhien avuksi huutamisesta, jota paavil-

liset puolustavat, sen tulevat osoittamaan nuo heikot, vieraat ja vir-

heellisesti käytetyt argumentit, joita he asiaa vahvistaakseen käyt-

tävät. Noiden argumenttien kumoamisessa voidaan samalla luonte-

vasti osoittaa muutamia asioita, jotka ovat tärkeitä valaisemaan op-

pia todellisesta avuksi huutamisesta. 

Ennen kuin järjestyksessä esitämme argumentteja, ei ole hyödyl-

listä ohittaa sitä, minkä pohjalta voidaan päätellä se, millaisella 

luottamuksella ja omallatunnolla he vääntävät hyväkseen muuta-
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mia todistuksia lujittaakseen pyhien avuksi huutamisen. Eck nimit-

täin Käsikirjassaan suoraan tunnustaa, ettei Pyhä Henki millään 

eksplisiittisillä kirjoituksilla eli opilla, käskyllä, lupauksella tai esi-

merkillä ole esittänyt pyhien avuksi huutamista. Vanhassa testa-

mentissa ei hänen mukaansa myöskään ole esitettynä pyhien avuksi 

huutamista siksi, että kansa oli muutenkin kallellaan epäjumalan-

palvontaan, eivätkä isät limbuksessa vielä olleet autuaita, koska he 

ennen Kristuksen kärsimystä eivät olleet päässeet näkemään Juma-

laa. Uudessa testamentissa sitä taas ei ole esitetty siksi, etteivät pa-

kanat kääntyisi taas takaisin epäjumalanpalvontaan, ja ettei aposto-

leita, jos he olisivat opettaneet pyhiä kuoleman jälkeen palvelta-

viksi ja avuksi huudettaviksi, olisi voitu syyttää sellaisesta röyh-

keydestä, että he itsekin olisivat etsineet tätä kuoleman jälkeistä 

kunniaa. Huomatkoon lukija hyvin tämän: Ellei heidän oman tun-

nustuksensa mukaan pyhien avuksi huutamista ole opetettu sen 

enempää Vanhassa kuin Uudessa testamentissa, sitä ei näin ollen 

voida osoittaa niillä todisteilla, joita heillä on tapana esittää Raa-

matusta. Eivät paavilliset itsekään sellaisia raamatunkohtia laina-

tessaan usko, että niissä opetettaisiin pyhien avuksi huutamista. He 

eivät siis tee mitään muuta kuin yrittävät hämätä yksinkertaisten 

silmiä ja lumota mieliä, niin että nämä otaksuisivat lainattujen raa-

matunkohtien opettavan samaa kuin lainaajat tarkoittavat, vaikka 

asiaa ei koko pyhään Raamattuun suoraan ja selvästi sisälly. 

Tämä selitys pitää muistaa aina kun huomaa paavillisten esittä-

vän jonkin Raamatun todistuksen vahvistamaan pyhien avuksi huu-

tamisen. Petrus a Soto sanoo, että Raamattu ei opeta, mutta se kan-

taa helmassaan pyhien avuksi huutamisen. Jesuiitat kirjoittavat, että 

kirjoitukset eivät avoimesti opeta sitä, vaan mysteerissä, mistä on 

pääteltävä, että ne eivät ole todistuksia vaan leikkiä vakavalla asi-

alla. Katsokaamme nyt järjestyksessä heidän argumenttejaan. 
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Ensimmäinen argumentti. Kuninkaitten hoveissa ei alamaisilla 

suoraan ole pääsy itse hallitsijan luo, ja jos joku ryntää heti kunin-

kaan itsensä eteen, hänelle käy huonosti. On ensin käännyttävä nii-

den puoleen, joilla on hallitsijan luona arvovaltaa, ja heiltä on pyy-

dettävä, että heidän asiansa käsiteltäisiin hallitsijan luona. Siispä 

paljon enemmän on huolehdittava siitä, että näin käy silloin kun on 

lähestyttävä Jumalaa. 

Tähän argumenttiin on helppo vastata. Ei ole oikein puhua inhi-

millisen analogian pohjalta, varsinkin kun asiat ovat synnin tähden 

vääristyneet, vaan Jumalan tahdosta on tehtävä päätelmiä ilmoite-

tun sanan pohjalta. Onhan kirjoitettu: Minä olen Jumala enkä ihmi-

nen, Hoos.11. Itse avuksi huutamisen aiheesta Raamattu puhuu sel-

västi Jes.55: Teidän ajatuksenne eivät ole minun ajatuksiani eivätkä 

teidän tienne minun teitäni, sanoo Herra, vaan kuten taivaat ovat 

ylempänä maata, siten ajatukseni ovat ylempänä teidän ajatuksi-

anne ja tieni teidän teitänne. Ja mitä Herran ajatukset ja tiet ovat 

suhteessa avuksi huutamiseen, sen hän on ilmoittanut varmalla sa-

nallaan. Siitä poikkeaminen ja Jumalan arvioiminen turmeltuneit-

ten hovitapojen pohjalta olisi aivan tyhmää, etten sanoisi jumala-

tonta. Se, että päälliköt eivät kuuntele omiaan, sitä he eivät tee vel-

vollisuuden tähden vaan joko ylimielisyydestä tai välinpitämättö-

myydestä, että he eivät välitä omistaan, vaan halveksuvat, tai he 

nautintoihin antautuessaan eivät tahdo suoda aikaa alamaistensa 

asioille. Kuinka huonosti sopii alamaisten hakea apua noista tur-

meltuneista tavoista, sen todistavat koko idän ja lännen valitukset, 

niin että osuvasti muuan leikkisä henkilö on kertonut aiheesta: Kun 

eräässä hovissa henkilö oli kauan tarttunut yksityisiin henkilöihin, 

liehitellyt sanoilla ja tarjonnut lahjoja saamatta sillä paljon aikaan, 

hän kuuli erään piispan puhuvan pyhien avuksi huutamisesta ja 

huudahti: Jos taivaassa Jumalaa lähestyttäessä on samanlainen tapa 

kuin hoveissa, sitten meidän pelimme on yksinkertaisesti mene-

tetty. 
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Tahdoin ensimmäisenä esittää tämän argumentin, jotta havaittai-

siin, että pyhien avuksi huutamista ei ole otettu Jumalan sanasta, 

vaan se on laadittu noiden inhimillisten järkeilyjen pohjalta, joista 

ovat nousseet kaikki pakanoitten epäjumaluushulluudet. Tätä argu-

menttiahan pakanat ovat käyttäneet (kuten että muiden kautta tul-

laan kuninkaan eteen), kuten todistaa Ambrosius ensimmäisessä lu-

vussa roomalaisille. Augustinus taas kirjassa 8 De civitate Dei lau-

suu monisanaisesti, että platonistit kuvittelivat korkeimman prinsii-

pin ja ihmisten lupausten välille tiettyjä välissä olevia henkiä kuin 

välilähettiläinä tai välittäjinä, jotka ottavat vastaan lupauksemme ja 

vievät niitä korkeimmalle Jumalalle ja esittävät niitä siellä hänelle 

ja tuovat meille takaisin. Näin he ajattelivat, koska pitivät itseään 

arvottomina pääsemään vapaasti itse Jumalan luo, eikä Jumalan 

majesteettiin kuulunut huolehtia yksittäisten ihmisten rukouksista, 

koska on todennäköistä, että tuolla korkeimmalla majesteetilla on 

kiirettä suurempien tehtävien hoidossa. Raamatun pohjalta meille 

on tunnettuna kuitenkin se suloinen oppi, että Jumala tahtoo, vie-

läpä käskee lähestymään häntä avuksi huutaen, ja lupaa kuulla yk-

sittäisiä ihmisiä, jopa kaikkein vähäpätöisempiä asioita, kuten hän 

huolehtii putoavista hiuksistamme. Jos siis itsepintaisesti esitetään 

vastaan tuota rinnastusta hovien välittäjistä, siihen vastaa oikein 

tunnustuksemme puolustus: Jos kuningas on asettanut tietyn esiru-

koilijan, hän ei halua asioita tuotavan luokseen muiden kautta. 

Koska Kristus siten on asetettu ylipapiksemme ja esirukoilijak-

semme, miksi etsimme muita? 

Toinen argumentti. Jumalalle otollinen nöyryys rukouksessa on 

meille hyödyllinen ja välttämätön, jotta tajuaisimme itsemme ar-

vottomiksi rukoilemaan Jumalaa ja tulemaan kuulluiksi tilan-

teemme hyödyksi ja syntiemme suuruuden tähden. Siispä meidän 

on huudettava avuksi Jumalalle rakkaita pyhiä, joissa ei ole mitään 

rukouksen arvottomuutta. Vastaan: Totta on, että sitä lähemmäs Ju-

malaa tullaan, mitä enemmän hänen edessään nöyrrytään syntien ja 
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oman arvottomuuden tuntemisessa, omassatunnossa ja tunnustuk-

sessa. Jumala nimittäin vihaa ylpeyttä aina, eniten rukouksessa, 

Luuk.18. Siitä ei kuitenkaan seuraa, että meidän on arvottomuut-

tamme paettava pyhien esirukousten ja ansioitten ääreen. Jumala-

han on asettanut meille tietyn välittäjän, poikansa, Herramme Jee-

suksen Kristuksen. Hänen kauttaan hän tahtoo meidän lähestyvän 

itseään, ja hänen esirukouksensa ja ansioittensa tähden hän vakuut-

taa meidän arvottomien tulevan kuulluiksi, vastaan otetuiksi ja au-

tetuiksi. Oikeaa nöyryyttä on juuri tämä, että tunnetaan ja tunnus-

tetaan arvottomuutemme niin suureksi, etteivät omamme tai kaik-

kien pyhien ansiot, vaan yksin Kristuksen ansiot Jumalan ja meidän 

arvottomuutemme välissä voivat hankkia meille armon ja laupeu-

den avuksemme oikeaan aikaan. On farisealaista ylpeyttä asettaa 

rukouksessa Jumalaa kohti omamme tai muiden ihmisten ansiot. 

Kolmas argumentti. Kunnioitus, jota osoitetaan jonkun herran 

palvelijoille tai ystäville, ei voi olla herralle epämieluista. Sehän on 

osoitus hyvästä tahdosta herraa kohtaan. Siispä pyhien palvelemi-

nen ja avuksi huutaminen (joista Kristus sanoo: en sano teitä enää 

palvelijoiksi vaan ystäviksi) ei voi olla miellyttämättä Jumalaa. 

Vastaan: Edellä on jo osoitettu, että Jumalan pyhiä pitää kunni-

oittaa. Mutta siitä ei seuraa, että heitä on huudettava avuksi. Päätel-

millä ja rinnastuksilla ei pidä todistella, vaan Jumalan tahdosta on 

ajateltava hänen sanansa pohjalta. Onhan kirjoitettu: Sanasi on mi-

nun jalkojeni lamppu. Jumalan sanassa sanotaan, miten Jumala ha-

luaa pyhiä kunnioitettavan, ja millaista kunniaa hän tahtoo osoitet-

tavan vain hänelle itselleen, niin että hän ei jaa kunniaansa muiden 

kanssa. Raamattu ei opeta, että pyhiä pitäisi kunnioittaa huutamalla 

heitä avuksi, vaan se vakuuttaa, että yksin Jumalaa on palvottava ja 

palveltava, Matt.4. Samoin: Huuda minua avuksi ahdistuksesi päi-

vänä. 

Neljäs argumentti. Kristus on jumalallisen luontonsa puolesta 

majesteetissa yhtäläinen Isän kanssa. Ihmisyytensä puolesta hänet 
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on korotettu yli kaiken nimen majesteetin oikealle puolelle. Siispä 

hän liian suuri ja korkea uskaltaaksemme lähestyä häntä, joten paet-

kaamme mieluummin pyhien luo, jotka ovat alttiimpia suojelemaan 

meitä, koska he ovat kaltaisinamme jäseninä kokeneet samoja sur-

keuksia. Vastaan: Tämä argumentti suoraan sotii Raamatun selvää 

opetusta vastaan, Hepr. 2 ja 4: Meillä ei ole sellaista ylipappia, joka 

ei osaisi ymmärtää heikkouksiamme, vaan hänet on tehty veljiensä 

kaltaiseksi kaikessa, jotta olisi laupias ja uskollinen ylipappi Juma-

lan luona. Sillä sen pohjalta, miten häntä kiusattiin, hän kykenee 

auttamaan niitä, joita kiusataan. Lähestykäämme siis luottamuk-

sella armon istuinta saadaksemme laupeuden ja löytääksemme ar-

mon avuksemme oikeaan aikaan. Room.8. Hän on Jumalan oikealla 

puolella rukoillen puolestamme. Luuk.23. Muista minua tullessasi 

valtakuntaasi. Matt.11: Tulkaa luokseni. Joh.16: Mitä tahansa pyy-

dätte minun nimessäni jne. On siis selvää, että tämä argumentti on 

ilman Raamattua tai pikemminkin Raamattua vastaan laadittu ih-

missydämen ajatuksilla ja päätelmillä. Kaikkiin sellaisia argument-

teihin Paavali vastaa Room.1: He ovat ajatuksiltaan turhistuneet ja 

heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Luullessaan ole-

vansa viisaita he ovat tyhmiksi tulleet. 

Viides argumentti. 1.Moos.48 sanoo Jaakobille: Huudettakoon 

heidän päälleen minun nimeni, myös Aabrahamin ja Iisakin nimi. 

Vastaan: Yksistään tämä lainaus osoittaa, millaisella luotettavuu-

della paavilliset ajatat tätä asiaa. On aivan varmaa, että hurskaat 

Vanhassa testamentissa eivät koskaan ole huutaneet avuksi Aabra-

hamin, Iisakin ja Jaakobin nimeä. Sen tunnustavat ja myöntävät 

myös itse paavilliset, ja lisäävät tämän perusteen, että silloin pyhiltä 

limbuksessa puuttui Jumalan näkeminen. Siis on väärin ja omaa 

omaatuntoa vastaan lainata tätä kohtaa todistukseksi vakiinnuttaa 

pyhien avuksi huutaminen. Se, että skolastikot ennen eivät ymmär-

täneet oikein tätä puhetta 1.Moos.48, voidaan laittaa noiden aikojen 

tietämättömyyden tiliin. Nyt kuitenkin kielten tuntemuksen saatua 
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lisää valoa ja silti sama lainaus tehden on merkki huonon asian aja-

misesta ja pahasta omastatunnosta. Tämä puhetapa Raamatussa on 

tavallinen, kun jotakin nimitetään toisen nimellä kuin liitettynä hä-

nen perheeseensä, kuten Jes.4. Vaimot sanovat miehelle: Huudetta-

koon nimesi meidän päällemme. Ja temppelistä Raamattu hyvin 

usein puhuu näin: Sen päälle on huudettu nimesi, eli sitä kutsutaan 

sinun nimelläsi, nimittäin Herran temppelin nimellä. Sillä Jaakob 

ei tahdo sanoa mitään muuta kuin että hän on adoptoiva lastenlap-

sikseen Joosefista syntyneet, niin että heistä tulee ja heitä nimite-

tään Jaakobin eli Israelin lapsiksi, ikään kuin olisivat syntyneet itse 

Jaakobista, ettei joku kuvittelisi, että heiltä puuttuisi jotakin sen ta-

kia, että he joko olivat syntyneet egyptiläisestä äidistä tai koska 

Joosef oli synnyttänyt heidät eläen egyptiläisten luona. Mutta he 

sanovat, että Jaakob tuossa rukouksessa ei puhu ainoastaan yhteis-

kunnallisesta adoptiosta, vaan myös hengellisestä siunauksesta. 

Tuo puhetapa siis pitää sisällään enemmän kuin pelkän nimityksen. 

Vastaan: Koska koko Israelin tulevaisuuden onni ja autuus koostui 

jumalallisen liiton perimisestä: Olen oleva sinun Jumalasi ja sieme-

nesi Jumala sinun jälkeesi, ja samoin: Enennän siemenesi määrän 

jne., hän siksi tahtoi siirtää liiton jatkumisen noihin lastenlapsiin. 

Se toteutui niin, että he heistä jo oli tullut Aabrahamin, Iisakin ja 

Jaakobin lapsia. Tuo puhetapa siis tarkoittaa yksinkertaisesti vain 

tätä: Efraim ja Manasse luetaan Jaakobin perheen jäseniksi ja pide-

tään hänen sukunaan. Siitä seurasi liiton perillisyys, ja siksi heprea-

laisen puhetavan mukaan: Minun nimeäni kutsutaan heissä. 

Kuudes argumentti. Jer.15: Jos Mooses ja Aaron seisoisivat 

edessäni, sieluni ei ole tuon kansan puoleen. Vastaan: On yleinen ja 

tosi sanonta, että ehdollinen ei todista mitään, paitsi jos ehto toteu-

tuu. Sanojen merkitys osoittaa, että Mooses ja Samuel eivät seisseet 

Jumalan edessä kansan puolesta. Tästä paikasta voidaan pikemmin-

kin osoittaa päinvastaista, nimittäin että kuolleitten esirukoilemi-
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nen oli silloin tuntematonta. Jos toinen puoli myönnettäisiin, kui-

tenkaan siitä ei seuraisi, että heitä pitää huutaa avuksi. Paavilliset 

eivät voi sanoa, että Mooses ja Samuel seisoivat Vanhan testamen-

tin aikana Jumalan edessä kansan puolesta. Hehän sanovat, että 

isille limbuksessa ennen Kristuksen kärsimystä ei suotu Jumalan 

näkemistä. Tästä lukija jälleen huomaa, millä luotettavuudella paa-

villiset ajavat tätä asiaa. Profeetan tarkoitus on varma ja ilmeinen. 

Epäjumalanpalvelus on Jumalan edessä niin inhottava synti, että 

vaikka kansa saisikin esirukoilijakseen sellaiset kuin Mooses ja Sa-

muel, hän ei silti säästäisi kansaa. Tämä tulkinta ei ole epävarma. 

Samalla tavoin täysin Jumala puhuu Hes.14: Jos ovat nuo kolme 

miestä sen keskellä: Nooa, Daniel ja Job, vain he itse säästävät sie-

lunsa. Paavilliset myös tietävät, että Tuomas selittää rivien välistä 

selitystä58 Hieronymuksen selittämänä siten, että kohta puhuu siitä 

tilasta, joka Mooseksella ja Samuelilla oli ollut tässä elämässä. Lu-

emme heidän eläessään rukoilullaan estäneen Jumalan vihaa kan-

san puolesta ja kääntäneen uhkaavan tuomion. Selitys lisää: Tämä 

on kohdan merkitys. Arvelen oikeaksi tämän pohjalta päätellä, mi-

ten vaarallinen on pyhien avuksi huutamisen asia, jota perustellaan 

näin. 

Seitsemäs argumentti. Vanhan liiton isät avuksi huutamisessaan 

usein asettivat Jumalaa vastaan patriarkkojen nimet ja ansiot, kuten 

1.Moos.32: Isäni Aabrahamin ja Iisakin Jumala, vapauta minut jne. 

2.Moos.32 ja 5.Moos.9: Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia 

ja Jaakobia jne. Psalmi 132: Muista Herra Daavidia ja kaikkea hä-

nen ahdinkoaan. Vastaan: Raamattu itse selvästi osoittaa, että näillä 

fraaseilla vanhat toivat Jumalan eteen perusteeksi liiton, jonka hän 

oli solminut Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tehdäkseen hy-

vää heidän jälkeläisilleen, ja osoittivat, että he nojautuivat Jumalan 

                                                 
58 Glossa interlinearis. Raamatuntekstien (Vulgata) rivien välissä olevaa seli-
tystä, joka oli keskiajalla vakiintunut lännessä peruskommentaariksi. On myös 
sivujen reunoihin kirjoitettua glossaa. 
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isille antamiin lupauksiin. Niinhän sanoo Mooses 2.Moos.32: 

Muista Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, joille olet luvannut kauttasi 

sanoen: Enennän heidän siemenensä ja annan heille tämän maan, 

etteivät egyptiläiset sanoisi, jne. 5.Moos.26: Niin kuin lupasit isil-

lemme. Siten Danielin 3. luvun kreikkalaisessa tekstissä on laulu: 

Rakkaasi Aabrahamin tähden, ja palvelijasi Iisakin, ja pyhän Isra-

elisi, joille olet puhunut luvaten, että olet enentävä jne. Ja 1.Kun.8: 

Salomon temppelin vihkiäisistä Ps. 132 selvittää näin: Nyt Herra, 

Israelin Jumala, vahvista palvelijaasi, isääni Daavidia, mitä olet pu-

hunut hänelle. Samoin: Vahvistukoot sanasi, jotka olet puhunut pal-

velijallesi Daavidille, isälleni. Ps.89: Olen tehnyt liiton valittuni 

kanssa, vannoin palvelijalleni Daavidille: Jos hänen lapsensa rik-

kovat, minä en riko liittoani. Olen vannonut pyhyydessäni, en Daa-

vidille valehtele. Missä siis ovat entiset armahduksesi, Herra, ne, 

jotka vannoit Daavidille totuudessasi. Tästä 2.Aik.21: Herra ei tah-

tonut tuhota Daavidin huonetta sen liiton takia, jonka hän oli tehnyt. 

Ja Jes.37: Suojelen tätä kaupunkia itseni ja palvelijani Daavidin 

tähden. Se, että he eivät rukouksissaan paenneet esirukoilemaan 

kuolleita, on selvää rukouksen pohjalta Jes.63: Aabraham ei tunne 

meitä, ja Israel ei meitä tunne, mutta sinä olet Herra, isämme. 

Kuitenkin pian lisätään: Käänny puoleemme palvelijoittesi täh-

den, koska olemme perintösukusi. Siispä he pakenevat vain isille 

annettujen lupausten luo ja isien kanssa solmitun liiton Hyvän ää-

reen, kun sanovat: Muista Aabrahamia jne. Jumala lupaa hurskai-

den takia tekevänsä hyvää myös jälkeläisille, 2.Moos.20, 

1.Moos.22 ja 26, Jes.37, 1.Kun.15 Mutta kuten olemme osoittaneet, 

pyhät rukouksissaan eivät viittaa isien ansioihin, vaan Jumalan ar-

molliseen lupaukseen. Hehän eivät sano: Kuule noita ansioituneita, 

vaan sitä, että olet antanut heille lupauksia, solminut ja vannonut. 

Kahdeksas argumentti. He viittaavat todistukseen 2.Sam.14: 

Tultuaan sovintoon isänsä kanssa Absalomin ei heti sallita ilmestyä 

hänen eteensä, vaan kaksi vuotta hän on talossa näkemättä isänsä 
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kasvoja, kunnes hänelle Jooabin pyynnön johdosta sallitaan se. Siis 

paljon vähemmän syntinen katuva heti saa rukouksessaan syöksyä 

Jumalan eteen, vaan on paettava pyhien esirukouksen turviin. 

Vastaan: On toinen asia tulla sovintoon maallisen viranomaisen 

kanssa, toinen taas Jumalan luona, mistä on pääteltävä sanan poh-

jalta, joka julistaa meillä olevan pääsyn Kristuksen kautta Jumalan 

luo, Room.5. Isä lähti kaukana ollutta tuhlaajapoikaa vastaan ja sy-

leili häntä, Luuk.15. Isän oikealla puolella oleva poika rukoilee 

puolestamme, kuka siis syyttää tai tuomitsee, kun Jumala pojan ol-

lessa välillä vanhurskauttaa? Room.8. 

Yhdeksäs argumentti. Tavoitellessaan Salomolta Abisagia vai-

mokseen Adonias otti kuninkaan äidin puolustajakseen, sillä hän 

sanoi, ettei hän voi kieltää mitään äidiltään. Salomo myös asetti 

pyyntöaikeissa olevan äitinsä oikealle puolelleen sanoen, että 

pyydä, äiti: ei ole sopivaa, että kääntäisin sinusta pois kasvoni, 

1.Kun.2. Siispä paljon enemmän näin on pääteltävä Herran äidistä, 

koska Salomo kantoi Kristuksen esikuvaa. 

Vastaan: Kristuksen valtakunnan ja tämän maailman valtakun-

tien välillä ei ole yhtäläisyyttä, vaan on pääteltävä Jumalan sanan 

pohjalta. Hänen valtakuntansahan ei ole tästä maailmasta, vaan se 

on taivaitten valtakunta. Raamattu ei opeta mitään Marian asetta-

misesta Kristuksen oikealle puolelle ja sellaisesta auktoriteetista, 

että hänelle olisi myönnetty jotain osallisuutta Kristuksen tehtävän 

kanssa.59, vaan sen se osoittaa kuuluvan vain ja yksin Kristukselle. 

Kristus itsekin osoittaa, ettei hänen tehtävässään ole mitään hänen 

äidilleen kuuluvaa, kun hän vastaa tälle tämän pyytäessä, Joh.2: 

Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Samanlainen kertomus on myös 

Matt.14, Mark.3 ja Luuk.8. Maria itse taas sanoo, että ´minua sano-

vat autuaaksi kaikki sukupolvet´, ei niin, että minusta tulisi suuri, 

että nimeni olisi pyhä, vaan koska voimallinen teki minulle sitä 

                                                 
59 Societatem officii Christi. 
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mikä on suurta, ja hänen nimensä on pyhä. Kertomus osoittaa, mi-

ten epäsopivaa on tällainen päätteleminen pyhien avuksi huutami-

sen tueksi. Salomo nimittäin kovasanaisesti moittii äitiään, lupaa 

pyhästi Adoniaan kuoleman sekä käskee heti tappaa hänet. Tosi 

epäsuotuisa esirukous sellainen, joka tuo kuoleman.60 Olkoon paa-

villisilla sellainen esirukous, mutta meillä on Kristus puolustajana, 

joka on sovitus synneistämme, 1.Joh.2, jonka kautta pelastumme 

vihalta, Room.5. Hän pelastaa ne, jotka hänen kauttaan lähestyvät 

Jumalaa, Hepr.9. Kuka syyttää, kun hän esirukoilee puolestamme? 

Kuka tuomitsee? Room.8. 

Kymmenes argumentti. Job.5. Kutsu siis, jos on sellainen, joka 

sinulle vastaa, ja käänny jonkun pyhän puoleen. 

Vastaan: Ajastus ei ole, että Jobin pitäisi onnettomuudessaan 

paeta pyhien avuksi huutamisen puoleen, vaan edellä ja jäljessä 

oleva paljastavat merkityksen: Jumala ei rankaise ketään, jos ei 

taustalla ole syytä rangaista. Siksi hän sanoo: osoita joku pyhä, joka 

on samanlaisessa onnettomuudessa ilman syytä kuten sinä kuvitte-

let olevasi. 

Yhdestoista argumentti. Job.33. Jos tuhannesta enkelistä löytyy 

yksi puhumaan hänen puolestaan ja todistaa ihmisille tämän vilpit-

tömyyden, hän armahtaa häntä ja sanoo: Vapauta hänet, olen löytä-

nyt sen, missä armahdan häntä. Vastaan: Elihu osoittaa, miten mo-

nella tapaa Jumala ohjaa ihmisiä katumukseen, joko lähettämällä 

omantunnon kauhuja tai ruoskalla kurittaen. Ja jos silloin on läsnä 

Jumalan sanansaattaja, Jumalan tahdon ilmoittaja, hän sanan poh-

jalta osoittaa ihmiselle, mikä on oikein. Näin jos omantunnon kau-

hujen tai ristin keskelle tulee sanan palvelija, Jumala tuottaa katu-

muksen pelastukseen. Itse sanat osoittavat tämän merkityksen oi-

                                                 
60 Ks. 1.Kun.2:22-25. Esimerkki ei ole roomalaisten argumentaattorien kannalta 
siitä onnistuneimmasta päästä. 
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keaksi. Opettajia nimitetään enkeleiksi, kuin Jumalan sanansaatta-

jiksi, mikä on tunnettua, ja hän lisää tähän kohtaan sanan מליץ, joka 

merkitsee tulkitsijaa osoittaakseen, milliseksi hän tahtoo enkelin 

ymmärrettävän, eikä tekstissä lue: Puhuen hänen puolestaan, vaan 

jos hänen vierellään on oleva tulkitseva enkeli. Eikä teksti sano, että 

enkeli ilmoittaa ihmisen vilpittömyyden, sillä sana on לאדם eli hän 

ilmoittaa ihmiselle oman oikeellisuutensa ja tehtävänsä, mikä 

kaikki käy yhteen sanan palveluviran kanssa. Gregorius tulkitsee 

kohdan puhuvat Kristuksesta esirukoilijana. Hieronymus ajattelee 

kohdasta kuten siinä kun Jesaja rukoili sairaan Hiskian puolesta. 

Mutta jos se ymmärretään enkeliksi, se on samaa kuin Apt.t. kym-

menennessä Corneliukselle puhunut enkeli: Rukouksesi ja almusi 

ovat nousseet muistoon Jumalan edessä. Siitä ei seuraa pyhien 

avuksi huutaminen. Eivät enkelit myöskään tahdo itseään palvotta-

van tai huudettavan avuksi, Ilm.22 ja 19.  

Kahdestoista argumentti. Paavali tahtoo kirkossa tapahtuvan 

esirukouksia kaikkien ihmisten puolesta, 1.Tim.2 ja Jaak.5: Rukoil-

kaa toistenne puolesta, jotta pelastuisitte, sillä vanhurskaan harras 

rukous voi paljon. Paavali myös pyytää, että roomalaiset ja kolos-

salaiset rukoilisivat hänen puolestaan, Room.15, Kol.4. Kuinka ar-

vokkaaksi hän katsoo esirukouksen, hän osoittaa kirjoittaessaan Fi-

lemonille: Toivon rukoustenne kautta tulevani pääsemään luok-

senne. Jumala myös  itse tahtoo pyhiä esirukoilijoita, jotta hän hei-

dän tähtensä kuulisi. 1.Moos.20: Hän on rukoileva puolestasi, hän 

nimittäin on profeetta, ja saat elää. Job.42: Menkää palvelijani Jo-

bin luo, niin hän on rukoileva puolestanne, ja otan hänet vastaan 

eikä hulluuttanne lueta syyksi. 

Hes.22. Etsin heidän joukostaan miestä, joka rakentaisi välille ai-

dan ja seisoisi minua vastaan maan puolesta, etten hajottaisi sitä,l 

mutta en löytänyt. Siten Aabraham rukoili sodomalaisten puolesta, 

1.Moos.18. Mooses rukoili israelilaisten puolesta. 
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Vastaan: Nämä kaikki ja samanlaiset todistukset puhuvat selvästi 

elävien rukouksesta tässä elämässä. Niistä meillä on käskyjä, esi-

merkkejä ja lupauksia kanonisessa Raamatussa. Ihmeillä ja rukous-

ten kuulemisilla Jumala usein on todistanut tässä elämässä halvek-

situista profeetoistaan ja pyhistään, että he olivat totuudellisia, viat-

tomia ja otollisia. Kun Paavalia vangittuna kuljetettiin Roomaan 

evankeliumin tunnustamisen vuoksi, Jumala lahjoitti hänen ru-

kouksensa takia hänelle 276 ihmistä haaksirikossa, Apt.t.27. Niistä 

taas, jotka ovat poistuneet tästä elämästä, ei ole yhtään sellaista käs-

kyä, esimerkkiä tai lupausta kanonisessa Raamatussa. 

Laaditaan päätelmiä pienemmästä suurempaan, ja kuten edellä 

olemme maininneet, ei ole jumalatonta ajatella pyhien taivaissa ru-

koilevan yleisesti Kirkon puolesta. Mutta miten he rukoilevat, sitä 

ei Raamatussa ole paljastettu. Sen pohjalta taas, mitä pyhät tässä 

elämässä tekevät, ei saa laatia dogmaa ilman suoria Raamatun to-

distuksia eikä tehdä uskonkohtaa autuaitten tilasta toisessa maail-

massa. Raamattu sanoo: Sitä ei silmä ole nähnyt, ei korva ole kuul-

lut eikä ole noussut ihmissydämeen. Myönnämme, että on hyvää ja 

hurskasta ajatella taivaallisista pyhistä, että he taivaallisella tavalla 

tahtovat ja toivovat maan päällä taistelevalle ristin alaiselle kirkolle 

kaikkea hyvää, kuten luvussa pyhien kunnioittamisesta olemme 

osoittaneet, kunhan sitä ei esitetä välttämättömäksi uskonkohdaksi. 

Siitä ei silti seuraa, että pyhiä on huudettava avuksi, kuten paavil-

listen keskuudessa tapahtuu. Miten isien ajatukset suhtautuvat tai-

vaallisten pyhien rukousten osallisuuteen, puhumme pian siitä jo-

takin pyhien avuksi huutamisen historian alkuperää tarkastelles-

samme. 

Paavilliset kuitenkin väittävät, tuodessaan todisteita elävien esi-

rukouksesta, että siitä seuraa se, että Kristuksen välittäjän ja ylipa-

pin tehtävän kanssa ei sodi se, jos hankimme muita ja useampia 

esirukoilijoita, jotka yhdessä meidän kanssamme huutavat Jumalaa 

avuksi Kristuksen nimessä hätämme puolesta. Vähän aiemmin 
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olemme kuvanneet selvien Raamatun todistusten pohjalta Kristuk-

sen, välittäjämme, ylipappimme ja asianajajamme esirukouksen, 

joka on vain hänelle kuuluva niin, ettei se salli vierelleen mitään 

kumppania. Olemme myös osoittaneet, että paavilliset tekevät py-

histä avuksi huudoillaan sellaisia esirukoilijoita, että heillä on hei-

dän esirukoustensa ja ansioittensa takia pääsy Jumalan luo, ja hei-

dän avullaan heitä kuullaan, otetaan vastaan, autetaan ja pelaste-

taan, mikä yksinkertaisesti sotii Kristuksen ylipapin tehtävää vas-

taan. Elävien tai kirkon esirukous on toinen asia. Me pyydämme, 

että he yhdessä meidän kanssamme huutaisivat Jumalaa Kristuksen 

kautta hädässämme. Tämä ei riitele Kristuksen, välittäjämme, yli-

pappimme ja asianajajamme viran kanssa, koska tässä maailmassa 

yhä kanssamme elävistä pyhistä on Jumalan käsky ja lupaus. Mutta 

jos joku pyytäisi elävien esirukousta puolestaan siinä tarkoituk-

sessa, että elävien esirukouksella ja ansioilla häntä kuultaisiin, hä-

net otettaisiin vastaan ja pelastettaisiin, hän ei ainoastaan pyytäisi 

kirkon esirukousta Raamatun vastaisesti, vaan myös ilmiselvästi ot-

taisi sen pois Kristuksen ylipapillisesta tehtävästä. 

Kuitenkin jatkavat vastaan väittämistään paavillisista he, jotka τὰ 

σκληρὰ μαλθακω̃ς61 λέγοντες (puhuvat vaikeista asioista kevyesti). 

Jos voin ilman jumalattomuutta huutaa avuksi eläviä, eli voin pyy-

tää heitä rukoilemaan puolestani, samalla lailla voin huutaa avuksi 

rukoilemaan puolestani myös pyhiä, jotka jo ovat Kristuksen 

kanssa. Vastaan: Paavali pyytää kirjeitse roomalaisia rukoilemaan 

puolestaan, mutta hän ei huuda heitä avuksi. Avuksi huutaminen on 

olennaisesti Jumalan palvelemisen osa, ja se pitää sisällään mielen 

affektin, joka pakenee armon turviin ja etsii turvaa ja apua häneltä, 

jota huudetaan avuksi. Siksi Raamattu ei sano, että huutaisimme 

eläviä avuksi, kun pyydämme heitä rukoilemaan puolestamme. 

Mutta he sanovat: Entäpä jos pyhiin ei sovelleta avuksi huutamisen 

                                                 
61 Μαλθακω̃ς=μαλακω̃ς.  
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sanaa, vaan sanotaan, että me vetoamme62 heihin rukoillakseen 

puolestamme? Vastaan: Tätä paavi ja Trenton kokous eivät 

myönnä, sillä he taistelevat kiivaasti pyhien avuksi huutamisen 

puolesta. Myös itse vetoamisesta asia on selvä. Vaikka pyhät tai-

vaassa rukoilisivat Kirkon puolesta, siitä ei seuraa, että meidän pi-

täisi nimeltä kutsuen vedota heihin rukouksessa. Ei ole mitään epäi-

lystä, että uskovat Afrikassa ja Intiassa rukoilevat Kirkon puolesta, 

mutta siitä ei seuraa, että minun rukouksessa pitäisi vedota heihin 

rukoilemaan hätäni puolesta, koska en sen enempää läsnä ollen tai 

kirjeitse pysty olemaan heidän kanssaan tekemisissä. Siinähän us-

koisin heille sellaisen kyvyn, että he joko näkevät sydämeni toiveet 

ja huokaukset, tai sitten teen rukouksessani pilaa asiasta, jonka pi-

tää olla hyvin harras. 

Lopuksi jotkut sanovat: Jos päättelen, että pyhät taivaassa toivo-

vat Kirkolle maan päällä kaikkea hyvää, voin ilman jumalatto-

muutta toivoa rukouksessani, että myös minun tarpeeni sisältyisi 

pyhien yleisiin pyyntöihin. Vastaan: Miten jotkut isät toivoivat ru-

kouksissaan sellaista osallisuutta autuaitten rukouksiin taivaissa, 

huomautamme asiasta myöhemmin. Paavillisten avuksi huutami-

nen on aivan toinen asia, minkä jo edellä olemme selkeästi osoitta-

neet heidän omista kirjoistaan ja rukouksistaan. 

Kolmastoista argumentti. Kuten enkeli Apt.t.10 joko läsnä huo-

maa tai Jumalassa näkee tai hänen ilmoituksestaan tietää Corne-

liuksen almut ja rukoukset, ja kuten Sak.1 enkeli tietää seitsemän-

nenkymmenennen vuoden olevan läsnä, ja enkeleillä taivaassa on 

ilo yhdestä katuvasta syntisestä, Luuk.15, mistä käy ilmi, että en-

kelit taivaassa tietävät, kun joku tekee parannuksen, niin samalla 

tavalla sanotaan autuaista, että he ovat ισάγγελοι (enkelten kaltai-

sia), Luuk.20. Vaikka he eivät itsestään voi nähdä sydämen liik-

keitä, kuitenkin Jumalan ilmoittaessa he voivat tuntea ja ymmärtää, 

                                                 
62 (Non invocari, sed) compellari. Puhuttelun muoto. 
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milloin elävät huutavat heitä avukseen. Vastaan: Raamattu kuvaa 

enkeleiden tehtävän sellaiseksi, että he ovat palvelevia henkiä, 

jotka lähetetään auttamaan uskovia, Hepr.1. Hän antoi käskyn si-

nusta enkeleilleen, Ps.91. Jumala siis ilmoittaa enkeleille sitä, mitä 

ihmisten kohdalla heidän virkansa toimittaminen välttämättä vaatii, 

ja heidät niin lähetetään olemaan läsnä ihmisten asioissa. Autuaista 

taivaassa Raamattu tällaista ei sano. Ja onhan Jumalan sana meidän 

jalkojemme lamppu. Samanlainen peruste on myös toisessa argu-

mentissa: Vaikka Jumala yksin voi kaiken ja tekee kaiken kaikessa, 

kuitenkin hän käyttää enkelten varjelusta ihmisten suojelemisessa. 

He sanovat: Miksi siis emme uskoisi samaa autuaista taivaissa? 

Niin kuin enkeleitten tehtävät ovat erilaiset, Dan.10, mikäpä estäisi 

myös pyhille taivaassa olevan annettu maan päällä tiettyjä paranta-

mislahjoja? Vastaan: Tästä päättelystä puuttuu vain yksi asia, nimit-

täin se, että itse Raamattu puhuu enkeleistä näin, mutta pyhistä tai-

vaissa se ei opeta mitään sellaista. Daavidista Paavali kertoo, 

Apt.t.13: Kun hän oli palvellut Jumalan tahdosta ja suunnitelmasta 

omaa sukupolveaan, hänet otettiin isiensä tykö. Niin myös Augus-

tinus todistaa Jes. 65 ja 2.Kun.22 pohjalta, että autuaat taivaassa 

eivät ota osaa ihmisten asioihin maan päällä eivätkä hoida meidän 

asioitamme. 

Neljästoista argumentti. 2.Kun.5 Elisa tietää jumalallisen il-

moituksen pohjalta, mitä Geehasi oli tehnyt ja puhunut. Samoin 

Dan.2 Daniel tietää jumalallisen ilmoituksen pohjalta Nebukadnes-

sarille tapahtuneen sydämen näyn. 2.Kun.6 Elisa tietää kaiken, mitä 

Syyrian kuningas salassa ajattelee omassa huoneessaan. Myös Aab-

raham tietää Mooseksen ja profeettojen kirjoituksista, Luuk.16. 

Kuinka siis arvioisimme mahdottomaksi sen, että autuaat taivaassa 

voivat Jumalan ilmoittaessa tuntea ajatuksiamme? Vastaan: Emme 

me sano, että se on Jumalalle mahdotonta. Kysymys ei ole siitä, 

mitä Jumala voi, vaan siitä, mitä on pääteltävissä Jumalan ehdotto-

masta tahdosta ilman Raamatun todistusta. Jumalamme taivaassa 
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tekee kaiken mitä hän tahtoo. On siis liitettävä yhteen Jumalan 

voima ja tahto, kun tahdomme päätellä Jumalan tekevän jotakin, 

mutta hänen tahdostaan on pääteltävä sanan pohjalta. Jumalan sana 

ei opeta kerrassaan mitään siitä, että Jumala paljastaisi autuaille tai-

vaissa meidän hätämme ja rukouksemme. On ihmissydämen kuvi-

telmaa ilman Jumalan sanaa ajatella, että pyhät näkisivät ja tietäisi-

vät kaiken autuaalla tietämisellä, mitä jotkut paavilliset eivät pelkää 

vakuutella. He sanovat: Mitä he eivät näkisi tai tietäisi, koska he 

näkevät hänet, joka näkee ja tietää kaiken? Koska tämä kuitenkin 

on vain Jumalalle ominaista, toiset paavilliset kieltävät sen. Sitten 

on myös niitä, jotka kuvittelevat pyhien olevan kaikkialla siellä, 

missä heitä huudetaan avuksi, mutta Augustinus kieltää sen. Toiset 

taas filosofoivat ilmoituksellisesta tietämisestä. Ei ole epäilystä, 

ettei Jumala voisi tehdä näin, mutta avuksi huutamisen täytyy no-

jata tiettyyn varmaan Jumalan sanan perustaan. Epäily nimittäin es-

tää kuulemisen ja saavuttamisen, Jaak.1. Siksi koska Raamatussa ei 

tästä asiasta kerrota mitään, emme voi ottaa vastaan ihmisten va-

kuutteluja ilman Jumalan sanaa. Koska meillä on Kristuksessa, vä-

littäjässä, varmat ja ilmoitetut käskyt ja Jumalan lupaukset, miksi 

me sallisimme itsemme johdatettavan tuntemattomiin ja epävar-

moihin asioihin? On todella suurta uhkarohkeutta väitellä taivaalli-

sista asioista ilman Jumalan sanaa, ikään kuin Menippuksen kanssa 

olisimme eilen lentäneet alas taivaan sisäosista. Augustinuksen 

vaatimattomuus on hurskas, kun hän sanoo: Missä puhutaan tunte-

mattomasta asiasta, eikä ole apuna jumalallisten auktoriteettien tiet-

tyä ja selvää todistetta, ihmisen pitää hillitä ennakkoon otaksu-

mansa eikä saa tehdä mitään kallistumalla toiseen suuntaan. Sa-

lomo 1.Kun.8 sanoo tämä syyn, miksi ahdingoissa on paettava ru-

kouksessa Jumalan puoleen: Annat kullekin niin kuin näet hänen 

sydämensä olevan. Sinä yksin nimittäin tunnet kaikkien ihmislasten 

sydämen. 
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Viidestoista argumentti. Ilm.5 neljä olentoa ja kaksikymmen-

täneljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja kullakin oli kitarat ja 

kultaiset maljat täynnä suitsukkeita, jotka ovat pyhien rukouksia. 

Vastaan: Ei ole tarpeen viitata ennustuksiin, jollaisia olivat nuo py-

hien προςευχαί. Johanneshan kohta itse selittää: He laulavat uutta 

laulua, sanoen: Olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen si-

netit, koska sinut on teurastettu, ja olet lunastanut meidät Jumalalle 

verelläsi kaikista heimoista ja kielistä, ja tehnyt meidät Jumalal-

lemme kuninkaiksi ja papeiksi, ja tulemme hallitsemaan maan 

päällä. Tästä kohdasta siksi jää todistamatta pyhien avuksi huuta-

minen. Varmaa, että autuaat taivaassa eivät ole kuolleita eivätkä 

joutilaita, ja siitä päätellään heidän rukoilevan. Tällä kohtaa osoite-

taan, millaisia ovat pyhien rukoukset taivaassa. Luvussa 16 kuva-

taan marttyyrien toinen rukous: Mihin asti Herra et tuomitse ja 

kosta vertamme niiden parissa, jotka asuvat maan päällä? Johannes 

ei varmasti näe, että he kuulisivat yksittäisiä pyyntöjä tai erityisiä 

hätätilanteita maan päällä elävillä, eivätkä he erityisesti rukoile nii-

den puolesta Jumalaa, eikä meidän sovi kuvitella sellaista mitä ei 

ole kirjoitettu. 

Kuudestoista argumentti. Ilm.8. Tuli toinen enkeli ja asettui 

alttarin eteen, ja hänellä ole kultainen suitsutusastia, ja hänelle an-

nettiin paljon suitsukkeita, jotta suitsuttaisi ne kaikkien pyhien ru-

kouksista kultaisen alttarin eteen, joka on valtaistuimen edessä. Ja 

suitsukkeiden savu pyhien rukouksista nousi enkelin kädestä Juma-

lan eteen. 

Vastaan: Primasius ymmärtää enkelillä Kristusta. Hän tulee Ju-

malan kasvojen eteen meidän puolestamme, Hepr.9. Hänen kaut-

taan uhraamme Jumalalle kiitosuhreja, Hepr.13. Hänen takiaan Ju-

mala ottaa rukouksemme vastaan, ja siksi sanotaan hänen lisäävän 

suitsuketta rukouksiimme, jotta ne nousisivat kuten savu Jumalan 

eteen, Ps.141.  
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Ilmestyksen kääntäjä sanoo: Jotta antaisi pyhien rukouksista, 

mutta kreikassa on: Jotta antaisi ne pyhien rukouksiin.63 Jos enkeliä 

ymmärretään yksinkertaisesti, se on sama kuin mitä Raamattu muu-

alla sanoo: Enkelit uhraavat rukouksemme Jumalalle, ja se viittaa 

niiden kuulemiseen, Tob.12, Dan.9 ja 19, Luuk.1 ja Apt.t.19. Ja nii-

hin liitä tuoksuva savu Jumalan edessä, ei enkeleitten arvollisuu-

desta tai ansioista, vaan alttarilta, joka on Jumalan valtaistuimen 

edessä. Kristus nimittäin on itse ylipappi, uhri ja alttari, Hepr.13. 

Kuitenkaan enkelit eivät tahdo itseään palvottavan, Ilm.19 ja 22. 

Jos joku väittää, että ei pidä ymmärtää puhuttavan maan päällä 

olevien pyhien rukouksista, kuten Ps.16 puhuu, vaan taivaassa ole-

vien pyhien, siitä ei voida päätellä mitään muuta kuin että eivät ai-

noastaan uskovat maan päällä, vaan myös autuaat taivaassa uhraa-

vat Jumalalle rukouksia. Millaisia ne autuaitten rukoukset taivaassa 

ovat, se tarkoin kuvataan Ilm.5 ja 6. Johannes lisää, että myös en-

kelit esittävät omia ylistyksiään kuin suitsukkeita mukaan lisäten, 

niin että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, palvoisi ja kun-

nioittaisi Jumalaa, Ilm.5. Tämä käsitys on tosi, mutta tuosta koh-

dasta ei millään konstilla voida repiä esiin mitään pyhien avuksi 

huutamista. 

Seitsemästoista argumentti. Raamattu todistaa myös luoduille 

suotavan omalla tavallaan palvontaa, kuten kun Aabraham kumarsi 

maan kansaa, 1.Moos.23. Jaakob kumarsi Eesauta, 1.Moos.33. 

Naatan kumarsi Daavidia 1.Kun.1. Salomo kumarsi äitiään 

1.Kun.2. Suunemilainen vaimo Elisaa 2.Kun.4 jne. Vaikka siis yk-

sin Jumalaa saa palvoa ja huutaa avuksi niin kuin ensimmäistä, kor-

keinta ja ikuista alkuperustetta, mikään ei silti estä huutamasta 

avuksi ja kumartamasta myös pyhiä. 

                                                 
63 Kr.38: ”annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin 
kultaiselle alttarille”. 
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Vastaan: On tunnettua, että huomattavia miehiä kohtaan esitettyä 

polvistumista tai ruumiin taivuttamista kutsutaan Vanhassa testa-

mentissa palvomiseksi64. Silti se palvominen, jolla sydämemme 

polvet taipuvat (kuten Paavali puhuu) avuksi huutamisessa, jotta 

meitä kuultaisiin, otettaisiin vastaan, saisimme apua ja pelastui-

simme, on uskon teko ja erityistä jumalanpalvelusta. Siksi Kristus 

sanoo: Herraa, Jumalaasi, pitää sinun kumartaa, ja häntä yksin pal-

vella. Tässä ei päde viisasteleva pako, jos nimittäin sanotaan, että 

ei ole kyseessä epäjumalanpalvonta, jos kumarrettavalle ja avuksi 

huudettavalle ei omisteta sitä, mikä on ensimmäistä, korkeinta ja 

ikuista alkusyytä. Saatanahan Luuk.4 pyytää itseään kumarretta-

van, mutta hän ei pyytänyt Kristukselta sitä, että tämä pitäisi Saa-

tanaa ikuisuudesta olemassa olevana ja kaiken alkusyynä, eikä sitä, 

että sillä olisi itsestään maailman valta ja kunnia, vaan se sanoi: Ne 

on minun haltuuni annettu, ja annan ne kenelle tahdon. Jos siis ku-

marrat minua, annan ne sinulle. Pyhien kumartaminen tai avuksi 

huutaminen siis siinä mielessä, että heille olisi annettu kaikki, niin 

että he kumarrettuina tai avuksi huudettuina antaisivat sen meille, 

on epäjumalanpalvelusta ja se sotii Jumalan sitä käskyä vastaan, 

että Herraa, Jumalaasi, pitää sinun kumartaa ja häntä yksin palvella, 

sillä se kuuluu vain Jumalalle, kuten on palvonnan määritelmä sel-

västi pääteltävissä tuosta kohdasta Luuk.4. Eikä ole sellaista erot-

telua, että epäjumalanpalvontaa olisi paholaiselle suotu kumartami-

nen tai avuksi huutaminen, mutta pyhille kohdistettuna se olisi 

hurskautta. Johanneksen aikoessa kumartaa enkeliä Ilm.19 ja 22 

hän ei ollut niin tyhmä ja maailmallinen, että olisi ajatellut enkelin 

olevan ensimmäinen, korkein ja ikuinen alkuperuste, vaan hän tah-

toi saada puolelleen enkelin suosiollisuuden ja useampia hyviä te-

koja osakseen tuolla kumartamisellaan. Enkeli kuitenkin torjuu lu-

jasti Johanneksen: Katso, ettet sitä tee, vaan kumarra Jumalaa. On 

                                                 
64 Adoratio; palvonta, (palvova) kumartaminen. 
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siis selvää, että edellä esittämämme paavilliset pyhien avuksi huu-

tamiset eivät ole pyhien kunnioittamista, vaan vain Jumalalle kuu-

luvia kumartamisia, siis epäjumalanpalvontaa. 

Kahdeksastoista argumentti. Augustinus De civit.10 tekee eron 

kunnioituksessa kulttien δουλείας (duulia; kunnioitus), joka voi-

daan osoittaa luoduille, ja λατρείας (latria; palvonta) välillä, joka 

kuuluu yksin Jumalalle ja jota ei ilman epäjumalanpalvonnan syy-

töstä voida suoda luoduille. Tällä verukkeella paavilliset yrittävät 

puhdistaa pois kaikki taikauskoisuudet. Kun heitä vastaan esitetään 

selviä Raamatun todisteita siitä, että vain Jumalaa on kumarrettava 

ja huudettava avuksi, he yrittävät tämän yhden ainoan erottelun 

avulla väittää edellä esittämissämme kirjoissa huudettavan avuksi 

ja kumarrettavan pyhiä vain duulian kultilla, ei latrian. Mutta vas-

taan: Nähdessään Raamatun opettavan Jumalan rakastamista, pel-

käämistä, kunnioittamista ja palvelemista, sekä sen määrätessä 

meitä kunnioittamaan vanhempiamme, palvelemaan heitä ja ystä-

viämme, rakastamaan lähimmäistämme ja pelkäämään kuningasta, 

Augustinus teki eron vain Jumalalle kuuluvan kunnioituksen ja pal-

vonnan sekä luoduillekin oikealla tavalla osoitettavan kunnian vä-

lillä. Hän teki tämän erittelyn hyvässä ja oikeassa tarkoituksessa, 

kutsuen edellistä λατρείαν, jälkimmäistä δουλείαν. Hän tahtoo Raa-

matusta noudettavan ja ratkaistavan sen, mitkä kunnianosoitukset 

kuuluvat yksin Jumalalle, mitkä taas oikealla tavalla myös luo-

duille. Paavilliset käyttävät tuota Augustinuksen erittelyä väärin 

kuvitellessaan, että mitä kaikkea pyhille osoitetaan, ja vaikka se 

kuuluu yksin Jumalalle Raamatun mukaan, he tällä teennäisyydellä 

voivat puolustella ja oikeuttaa asiansa, kunhan vain säilyttävät tä-

män nimityksen, että se on [vain] duuliaa. Tällainen ei Augustinuk-

selle koskaan tullut mieleen. Hän puhuu itse asiasta, jonka hän tah-

too arvosteltavan Raamatun pohjalta, nimittäin että on olemassa 

tietty kulttipalvelu, joka kuuluu yksin Jumalalle, ja tätä Augustinus 
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erittelyn takia kutsuu λατρείαν. Osoitimme edellä selvästi, että paa-

villiset asiallisesti siirtävät yksin Jumalalle kuuluvan palvonnan ja 

avuksi huutamisen pyhiin. Heitä ei yhtään auta se, että he muodol-

lisesti sanovat tekevänsä sitä δουλείας (duulian) kultilla. Jumala 

tuomitsee itse asian, ei sitä, onko huonoihin asioihin ihmisten toi-

mesta käytetty usein erinomaisia sanoja. Augustinus ei myöskään 

sano myös luotuja voitavan huutaa avuksi ja palvoa, kunhan vain 

lisätään sana duulia. Hän tahtoo vain Jumalaa palvottavan ja huu-

dettavan avuksi. Tämä on λατρείας (latrian) kulttia, minkä osoittaa 

Ps.50: Huuda minua avuksi, ja vapautan sinut, ja sinä olet kunnioit-

tava minua. Samoin: Herraa sinun tulee kumartaa ja vain häntä pal-

vella, jossa käytetään juuri sanaa λατρεύειν. Tiedän [Laurentius] 

Vallan puhuneen siitä, että sanaa λατρεύειν käytetään myös ihmi-

sistä, kuten Sofokleella, ja Raamatun kreikkalaisessa käännöksessä 

3.Moos.22 ja 29, 4.Moos.28 ja 29 orjallista työtä kutsutaan 

λατρευτόν, ja että sanaa δουλεύειν käytetään myös Jumalaa koh-

taan Apt.t.20, Room.7 ja 1.Tess.1. Tämä ei Augustinukseltakaan 

jäänyt huomaamatta. Raamattu sanoo lähes aina Jumalan palvele-

miseen liittyvää orjuutta latriaksi. Tämä Augustinuksen erittely ei 

ole epäsopiva oikein käytettynä, mutta siten kuin Augustinus asian 

esittää, se ei lainkaan tue paavillisia taikauskoisuuksia. 

Yhdeksästoista argumentti. Joh.5: On, joka syyttää teitä, Moo-

ses, johon panette toivonne. Siispä Kristuksen aikana uskottiin, että 

Mooses ansioittensa takia Jumalan luona joko syytti tai puolusti 

juutalaisia, ja juutalaiset panivat toivonsa hänen suojelukseensa. 

Vastaan: Kristus ei tee juutalaisten asianajajaksi Jumalan edessä 

toisessa elämässä Moosesta, johon olisi pantava toivo, vaan hän pu-

huu Mooseksen virasta tai opista. Se on samaa kuin se, kun fari-

seukset sanovat Joh.9: Me olemme Mooseksen oppilaita, ja tie-

dämme, että Jumala on puhunut Moosekselle. He toivoivat Moo-

seksen oppia seuratessaan tulevansa Jumalalle rakkaiksi ja otolli-
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siksi. Kristus kuitenkin sanoo: Mooseksen virka tai oppi on voi-

makkaasti teitä vastaan ja syyttää teitä: hänhän puhuu minusta ja on 

kasvattaja minun luokseni, jonka te torjutte. On tavallista käyttää 

tekijän tai palvelijan nimeä, kun ymmärretään puhuttavan virasta 

tai opista, kuten Luuk.16: Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot 

heitä. Ei pidä ymmärtää niin, että Mooses olisi elänyt tuon rikkaan 

aikana tai herännyt henkiin ja ruumiillisesti opettanut tuona aikana, 

vaan asialla ymmärretään Mooseksen palveluvirkaa ja oppia. Kuten 

heillä silloin oli Mooses, ja he kuulivat profeettoja, jotka jo ammoin 

olivat kuolleet, koska heillä oli heidän oppinsa kuultavana: Samoin 

he myös panivat toivonsa Moosekseen, ja Mooses syytti heitä. 

Kahdeskymmenes argumentti. Luuk.16. Ollessaan toisessa 

elämässä ja nähdessään Aabrahamin ja Lasaruksen onnellisen tilan 

toisessa elämässä, ja aikoessaan pyytää lievennystä rangaistukseen, 

rikas mies ei lähestynyt itseään Jumalaa, vaan hän huutaa avuksi 

Aabrahamia ja pyytää tätä lähettämään Lasaruksen saattaakseen 

veljensä katumukseen. 

Vastaan: Nähdessään toisessa elämässä olevansa Jumalan täysin 

hylkäämiä, kirotut pakenevat Jumalaa ja etsivät lohdutusta kaikki-

alta muualta paitsi Jumalalta, vaikkakin turhaan. Tokkopa meidän 

siis kannattaa selvästä Jumalan sanasta poiketen ottaa oppia avuksi 

huutamisesta Jumalan hylkäämiltä tuomituilta, jotka ovat ikuisessa 

epätoivossa, niin että vetäytyisimme pois vain Jumalan avuksi huu-

tamisesta Kristuksen kautta yhden tuomitun rikkaan takia? Rikas ei 

niin rukoillessaan myöskään tullut kuulluksi, vaan kuulee synkän 

tuomioin. Rukoilkoot siis tuon rikkaan kanssa ne, jotka haluavat 

tulla kuulluiksi ja autetuiksi samalla lailla. Me puolestamme huu-

damme avuksi Herran nimessä Kristuksen opin, käskyn ja lupauk-

sen mukaan. Tuo rikas näki itsensä Aabrahamin ja Lasaruksen, ja 

puhutteli heitä, mutta siitä ei seuraa, että meidän on samalla lailla 

vedottava pyhiin. Hän muisti, missä tilassa hänen veljensä olivat 

hänen jättäessään heidät kuollessaan. Hän ei kuitenkaan tiennyt, 
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olivatko he myöhemmin katuneet. Siitä ei todellakaan seuraa, että 

autuaat tietävät kaiken, mitä yksittäiset maan päällä elävät tekevät 

tai ajattelevat. Se on saman arvoinen argumentti kuin, kun Kristuk-

sen ristiinnaulinneet sotilaat sanoivat: Hän kutsuu Eliaa, katso-

taanpa, tuleeko tämä? Siis mitä on sanottava? Meidän tuskin pitää 

oppia pakanallisessa epäjumalanpalveluksessa kasvatetuilta ja op-

pineilta sotilailta sitä, miten Jumalaa on huudettava avuksi. Tok-

kopa meidän pitää sotilaitten huomautusten takia poiketa Jumalan 

sanasta, joka opettaa toden ja pelastusta tuottavan avuksi huutami-

sen tavan. Nuo sotilaat olivat kuulleet juutalaisten käsityksen, että 

Elia olisi saapuva Messiaan aikana, ja he siksi ajattelivat Elian jo 

olevan läsnä. Koska he eivät ymmärtäneet syyrian65 kieltä, he luu-

livat Kristuksen puhuttelevan häntä. Lukija arvostelkoon näistä ar-

gumenteista, millainen dogma pyhien avuksi huutaminen on, kun 

sitä vahvistamaan etsitään tällaisia tukia. 

Kahdeskymmenesensimmäinen argumentti. Cochlaeus tuo 

myös seuraavat todisteiksi: Ps.134: Sinua rukoillaan orjissaan. 

Ps.32: Tämän puolesta rukoilee sinua jokainen pyhä. Ps.120: Ko-

hotin silmäni vuorille. Ps.119: Katsahda minuun ja armahda minua 

sinun nimeäsi rakastavien arvion mukaan. En huomauttanut näistä 

todisteista siinä tarkoituksessa, että uskaltaisin kenenkään tervejär-

kisen voivan vakuuttua niiden opetettavan tai vahvistavan pyhien 

avuksi huutamista, vaan jotta lukija oppisi sellaisten argumenttien 

ja todisteitten pohjalta arvostelemaan, millaisella liuotettavuudella 

ja omallatunnolla paavilliset ajavat tätä asiaa. Psalmissa 134 on 

verbi רחם, joka merkitsee, että Jumala liikuttuu säälistä orjiaan koh-

taan, joille hän ensin oli vihastunut. Psalmi 32 puhuu pyhistä tässä 

elämässä, jotka pyytävät syntiensä anteeksiantoa. Niinhän Paavali 

selittää Room.4. Psalmi 120: Vuoret, joilla sijaitsi Siion ja temppeli, 

merkitsee, että sinne he kääntyivät rukoilemaan, Dan.6. Psalmissa 

                                                 
65 Chemnitz tuskin oli tuntematta arameaa Jeesuksen ajan juutalaisten kieleksi. 
Ehkä Syyrian provinssin aramea miellettiin syyriaksi.  
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119 taas on puhetapa arvion mukaan, eli kuten sinulla on tapana 

armahtaa sinua rakastavia. 

Richard lainaa myös sanoja kohdasta 2.Piet.1 tässä merkityk-

sessä: Huolehdin, että kuolemani jälkeen muistaisitte tätä kaikkea. 

Sanat kuuluvat kuitenkin: Huolehdin, että kuolemani jälkeen teillä 

olisi, mitä voisitte muistella ja pitää. Sen taas julistaa tekevänsä tuo 

kirjoitettu kirje. Jotkut selittävät sanoja Dan.8: Gabriel, selitä heille 

näky olevan enkelin avuksi huutamista, vaikka se on Jumalan pojan 

määräys, että Gabriel selittäisi tuon Danielin näyn. 

Kahdeskymmenestoinen argumentti. 2.Makk.15. Entinen yli-

pappi Onias ja Jeremia tulevat esiin rukoillen kansan ja kaupungin 

puolesta. Vastaan: Kirja on apokryfinen, ja se on historian vuoksi 

hyödyllinen terveesti luettaessa, kuten sanoo Augustinus, ei kuiten-

kaan niin, että sieltä tuotaisiin esiin todisteita vahvistamaan uskoa. 

Sen arvovalta on arvioitu vähemmän soveliaaksi vahvistamaan 

kiistanalaisia asioita. Tämä on Cyprianuksen ja Hieronymuksen kä-

sitys apokryfikirjoista. Ja jos kohta tuodaan todisteeksi, se on uni, 

jonka Makkabilainen lausuu innostaakseen sotilaitten mieliä. Siinä 

samassa kohdassa ei Makkabilainen eikä sotajoukko huuda avuk-

seen Oniasta tai Jeremiaa, vaan Herraa. Siksi ei siitäkään kohdasta 

voida todistaa pyhien avuksi huutamista.  

Kahdeskymmeneskolmas argumentti. Baaruk 3. Kuule nyt 

kuolleitten rukous, Israel. Vastaan: Myös tämä kirja on apokryfi-

nen. Lyra selittää sanoja näin: Patriarkat ja Jaakob eläessään rukoi-

livat jälkipolven onnellisen tilan puolesta, ja nyt hän pyytää sen ru-

kouksen tulevan kuulluksi, jonka he eläessään rukoilivat. 

Kahdeskymmeneneljäs argumentti. Pyhien avuksi huutamisen 

yhteydessä on tapahtunut paljon ihmeitä. Ihmeet ovat merkkejä 

opin totuudesta. 

Vastaan: Pelkkien ihmeitten pohjalta, ilman Jumalan sana todis-

tuksia, ei voida todistaa yhtäkään dogmaa eikä sillä verukkeella 

niitä pidä omaksua, kuten todistaa selvästi itse Raamattu 
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5.Moos.15: Jos nousee profeetta ja antaa teille merkin ja ihmeen, ja 

käy niin kuten hän on puhunut, ja jos hän sitten sanoo: Seurat-

kaamme muita jumalia, joita ette tunne; älä silloin kuule tuon pro-

feetan sanoja, koska Herra koettelee teitä paljastaakseen, rakastat-

teko häntä. Matt.24: Nousee vääriä profeettoja, ja he tekevät suuria 

merkkejä ja ihmeitä, niin että jos mahdollista olisi, myös valitut 

johdettaisiin harhaan. 2.Tess.2: Antikristuksen tuo tapahtuu kai-

kessa voimassa, merkein ja valheellisin ihmein kaikessa pahuuden 

viettelyksessä. Ilm.13: Hän tekee suuria merkkejä ja viettelee maan 

päällä asuvat merkkien vuokasi, joita hänen annetaan tehdä Pedon 

edessä jne. 

Kaikki merkit eivät siis ole yhdenlaatuisia: jotkut ihmeet ovat ju-

malallisia, toiset ovat Paholaisen lumeita, toiset taas ihmisten kuvi-

telmia. Voidaanko pyhien avuksi huutamisen todistaa pelkillä ih-

meillä, asia on selvä, koska sitä ei opeteta Raamatussa. Onhan kir-

joitettu Hepr.1: Jumala muinoin monin tavoin paljasti sanansa, 

mikä todistettiin ihmeillä. Nyt viimeisinä päivinä hän on puhunut 

meille pojan kautta, jonka oppi, apostolien vahvistama, ja seuraavat 

merkit ovat sen vahvistaneet. Tuon viimeisen ja jälkimmäisen pal-

jastamisen jälkeen ei saa odottaa toista ilmestystä ja jotakin uutta 

oppia. Koska siis Kanoninen Raamattu ei tunne uutta oppia pyhien 

avuksi huutamisesta, sen asian todistamiseksi ei saa sallia mitään 

merkkejä tai ihmeitä Jumalan sanan ulkopuolella. Jos jätetään huo-

miotta Jumalan sanan sääntö ja toimitaan merkeillä ja ihmeillä, sillä 

lailla vakiinnutamme kaiken pakanoiden epäjumaluushulluuden. 

Yhtä monia merkkejä ja ihmeitä, ellei enemmän ja suurempia, on 

tapahtunut pakanoiden keskuudessa epäjumalien avuksi huutamis-

ten ja kulttien äärellä. 

Kahdeskymmenesviides argumentti. Lopuksi: Paavillisista 

jotkut, jotka tahtovat vaikuttaa järkevämmiltä, jättävät pois Raama-

tun todistukset, joihin eivät voi asettaa toivoa asiansa voitosta, pa-

kenevat vanhaan tapaan, joka on pitkän ajankuvauksen vahvistama. 
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He nimittäin sanovat, että Kirkossa on hyväksytty yli tuhat vuotta 

pyhien avuksi huutaminen. Melkein kaikki isät ovat opettaneet, 

käyttäneet ja puolustaneet sitä. Koska kuitenkin tähän mennessä on 

selvästi osoitettu, että kanonisessa Raamatussa ei opeteta paavil-

lista pyhien avuksi huutamista, voisin soveltaa tähän argumenttiin 

yksinkertaista, lyhyttä ja oikeaa vastausta: Isät eivät voi omalla 

mielipiteellään tai yhteisymmärryksellä luoda kirkossa uusia us-

konkohtia ilman Jumalan sanan varmoja, selviä ja lujia todisteita. 

Kuten Augustinus toden mukaisesti sanoo: Kirkossa uskonkohtien 

tai dogmien pätevyyteen ei riitä sanoa: Näin sanon minä, näin sanot 

sinä, vaan: Näin sanoo hän. Näin sanoo Herra. 

Voisin myös Gratianukselta tuoda sen, että tapa ilman Jumalan 

sanaa ei ole totuutta, vaan harhan vanhuutta. Cyprianuksen lausu-

man mukaan ei saa kiinnittää huomiota siihen, kuka ennen meitä on 

jotakin tehnyt, vaan mitä hän, joka on ennen kaikkea, on opettanut 

ja määrännyt tehtäväksi. Voisin tuoda myös lainauksen Hierony-

mukselta: Harhassa olevien lukumäärä ei tuo oikeutta harhalle. 

Mutta koska vanhoja isiä on käsiteltävä kunnioittaen, samalla pi-

täen Jumalan sana ja vilpitön usko etusijalla, jotakin hyötyä voi olla 

siitä, että lisäämme tosi selityksiä niihin erityisiin kohtiin, joita on 

tapana tuoda lujittamaan pyhien avuksi huutamista, ja siksi pa-

nemme painoa vähän myös tähän selittämiseen. Jotta kuitenkaan 

tuo selittäminen ei olisi kyllästyttävää, ja jotta sitä voitaisiin hedel-

mällisemmin tutkia, kokoamme eräänlaisen historian tärkeimmiltä 

vanhoilta kirjoittajilta pyhien avuksi huutamisen alkuperästä ja ete-

nemisestä. 
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5. OSIO 

PYHIEN AVUKSI HUUTAMISEN SYNTYHISTORIAA 

1 Tähän kiistaan epäilemättä tuo paljon valoa, jos tosista ja koe-

telluista vanhan kirkon ajan teoksista kootaan historiallinen katsaus 

pyhien avuksi huutamisen historiaan. Sieltä ei ainoastaan voida 

koota oikein selitettäviksi vanhojen kirjoittajien mielipiteitä, joita 

paavillisten on tapana kerätä puolelleen lujittamaan pyhien avuksi 

huutamista ja pitämään sitä esillä, vaan sen lisäksi tämä katsaus tu-

lee tarjoamaan myös monia muita huomioita. Jätän kuitenkin laa-

dittavaksi historialliseen tapaan ja tyyliin ehyeksi muotoillun esi-

tyksen muille perehtyneemmille ja kaunopuheisemmille. Meidän 

tarkoitustamme varten huomautan yksinkertaisesti ja lyhyesti jota-

kin seuraavista pääkohdista: 

I Parhaimpina ja puhtaimpina Kirkon aikoina, nimittäin Kristuk-

sen ja apostoleiden, sekä myös apostolien jälkeen alku- eli vanhim-

man kirkon aikana, pyhien avuksi huutaminen oli täysin tuntema-

tonta. 

II Minä aikoina ja keiden toimesta alkoivat levitä käsitysten sie-

menet autuaitten rukouksista taivaissa Kirkon puolesta. 

III Kirjoittajat pitivät alussa tuota käsitystä [pyhien avuksi huu-

tamisesta] yksityisenä, eivät julkisena ja autenttisena Kirkon dog-

mana. 

IV Nuo kirjoittajat eivät itse silloin vielä huutaneet pyhiä avuksi 

niin kuin paavillisessa kirkossa tapahtuu, vaan on valtava eroavai-

suus noiden vanhojen esittämien ajatusten ja paavillisen pyhien 

avuksi huutamisen välillä. 

V Kuinka noista alkusiemenistä käsin pikku hiljaa edettiin näen-

näisesti tietynlaisen avuksi huutamisen suuntaan. 
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VI Vetoavien apostrofien kohdalla66 isät tunnustivat olevansa ky-

seisestä käsityksestä epävarmoja. 

VII Vaikka silloin alkoivat tietyt yksityiset ja erityiset joidenkin 

vanhojen devootiot67 (kuten niitä kutsutaan), niin kuitenkin se, että 

niitä ei päästetty Kirkon julkisiksi rukouksiksi, noiden aikojen jul-

kinen käytäntö (niin sanoakseni) Jumalan avuksi huudossa Kir-

kossa voidaan oikein asettaa yksityisiä hartauksia vastaan. 

VIII Vaikka vanhoina aikoina jotkut alkoivat harjoittaa ja puo-

lustaa pyhien avuksi huutamista, oli olemassa muita, jotka hylkäsi-

vät sen ja moittivat sitä, kunnes opin valon sammuttua taikauskoi-

suudet pääsivät täysin voitolle. 

IX Vakiinnuttaakseen pyhien avuksi huutamisen paavilliset tuo-

vat esiin todistuksia epävarmojen ja kuviteltujen kirjoitusten poh-

jalta, jotka väärin esitetään isien kirjoittamiksi. Kun nämä pääkoh-

dat on saatu hyväksytyiksi, on helppoa ja selvää vastata isiltä otet-

tuihin argumentteihin. 

  

  

                                                 
66 In ipsis apostrophis compellationum. Apostrofi (”heittomerkki”) merkitsee 
ajatellun tai kuvitellun puhuttelua. Compellatio on pyhien puhuttelun tapa, jon-
kinlainen invokaation ”kevytversio”.  
67 Devotio; hartaus. 
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ENSIMMÄINEN LUKU 

KULTTI JA AVUKSI HUUTAMINEN PAKANOILLA 

2 En aio ryhtyä esittämään pakanoitten epäjumalanpalvonnan al-

kuperää maailman alusta, enkä sitä, kuinka se luikerteli sisään myös 

Jumalan kansaan Vanhassa testamentissa, vaan puhun vain Uuden 

testamentin ajoista, ja jotta esitys olisi selvempi, kuvaan ensiksi 

sitä, millainen silloin oli epäjumalanpalvonta pakanoilla. Siten on 

huolellisemmin ja oikeammin pohdittavissa antiteesin pohjalta, 

millainen oli se Kirkossa pakanoita vastassa oleva avuksi huutami-

nen ja oppi ensimmäisinä ja parhaina aikoina. Kuvaan, miten myö-

hemmin vähitellen alkoi myös Kirkossa tapahtua tiettyä suuntautu-

mista kohti noita pakanoiden διαλογισμούς68 (kuten Paavali niitä 

nimittää Room.1) ihmisjärjelle yhdenmukaisina, kunnes asia lo-

pulta johti selvään epäjumalanpalvontaan ja kasvoi suunnattomasti, 

niin että lopulta pakanoiden epäjumalanpalvonnan ja pyhien kultin 

ja avuksi huutamisen välillä ei enää ollut mitään muuta eroa kuin 

nimien tai nimittämisten ero, minkä Ludovicus Vives kommentaa-

reissaan Augustinuksen kirjoihin De civitate Dei selvästi tunnustaa. 

En kuitenkaan käy läpi kaikkea mahdollista pakanoiden jumalista, 

kultista ja avuksi huutamisesta, vaan käsittelen lyhyesti vain sitä, 

minkä katson välttämättömäksi asettamamme antiteesin valossa. 

3 Pakanoiden joukossa useimmat esittivät yhden korkeimman 

Jumalan, mutta liittivät mukaan muita alempia henkiolentoja ja 

alistivat ne sille. He ajattelivat, että tuo ylimmän henkiolennon ma-

jesteetti on liian korkea välittääkseen kuolevaisten yksittäisistä 

huolista, tai että arvottomat ihmisparat voisivat häntä lähestyä. 

Alemmat Jumalat taas olivat helpompia lähestyä, ja he välittivät ih-

misten asioitten huolehtimisesta, ja koska heillä oli tuon korkeim-

                                                 
68 Ajatuksia. 
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man Jumalan luona valtaa, he kykenivät tekemään sitä, mitä ihmi-

set pyytävät, ja toimittamaan pyydetyn ihmisille. Siksi kuviteltiin 

niin monella tavalla erilaisia taivaallisia, ilmoissa eläviä, maan 

päällisiä, merellisiä, metsässä olevia, suojelevia ja kodeissa olevia 

Jumalia, joiden kesken oli kuin tehtävittäin jaettuna maailman hal-

linta, erityissuojelu alueille, maakunnille, kaupungeille, perheille, 

kodeille, alkuaineille, hedelmille, karjalle, omaisuudelle, taudeille, 

taiteille, ammatinharjoittajille jne. Kaikkien runoilijoitten kirjat 

ovat täynnä sitä, miten ihmiset palvelivat ja huusivat avuksi noita 

alempia Jumalia, ja kuinka nuo Jumalat siten palveltuina ja avuksi 

huudettuina veivät kuolevaisten asiat esirukouksillaan korkeim-

malle Jumalalle. Käy myös ilmi, miten he runsassanaisesti viittasi-

vat armoon ja ansioihinsa tuon korkeimman Jumalan edessä sitä 

paremmin toimittaakseen rukoilijoittensa asiat ja saavuttaisivat 

pyytämänsä. Koska tämä on laajalti tunnettua ja kaikessa runoili-

joitten lukemisessa vastaan tulevaa, tällä kohtaa en toista kaikkea, 

vaan kuvaan vain Eusebiukselta ja Augustinukselta jotakin plato-

nistien käsityksestä sen mukaan kuin se voi valaista asettamaamme 

antiteesiä. 

4 Platonistit asettivat korkeimman Jumalan ja ihmisten välille 

kahdenlaisia välittäjiä, joiden esirukouksella ja avulla kuolevaisten 

rukoukset vietiin Jumalan luo ja tehtävät toteutettiin: Näitä olivat 

demonit ja kuolleitten sielut. Ne, joita he ihmisistä tässä kuolevai-

sessa elämässä pitivät parhaiten ansioituneina, heidän sielunsa he 

Jumalalle läheisemmiksi tulleina kuvittelivat huolehtivan ihmisten 

asioista ja kykenevän Jumalan luona hyödyttämään heitä suuresti. 

Siten Aeneas huutaa avuksi kuollutta isäänsä: Vuodattakaa nyt juo-

mauhrit Juppiterille, ja kutsukaa rukouksillanne synnyttäjä Ankhi-

sesta. Eusebius taas De praeparatione evangelica lib.15 sanoo Pla-

tonin ja stoalaisten käsityksestä, että taivaassa Jumalan luona oli 

kahdenlaisia kuolevien suojelijoita, nimittäin demoneita ja sanka-

reita. Demonien he sanovat olevan ουσίας ψυχικάς, hengellisiä 



224 

olentoja69, ruumiista erkaantuneitten sielujen taas ηρώας, sanka-

reita. Kirjassa 12 hän lainaa Platonilta Laeista seuraavaa käsitystä: 

Kuolleitten sieluilla on tietty voima, jolla he kuoleman jälkeen ot-

tavat ihmisten asiat hoitoonsa (επιμελου̃νται) ja johtavat niitä. Pla-

ton lisää: Näitä käsittelevät asiat ovat hyvin pitkällisiä, mutta niihin 

pitää uskoa, samoin kuin myös muihin käsityksiin ja kertomuksiin, 

koska niitä on paljon ja ne ovat hyvin vanhoja. Näin Platon. 

Augustinus kirjoissaan Jumalan kaupungista selittää laajemmin 

tuota käsitystä platonikoilta Apuleius ja Porfyrius. Esim. kirjassa 8, 

luvussa 14 hän sanoo platonistien osoittavan Jumalille korkeimman 

paikan, ihmisille alimman ja demoneille keskimmäisen. Luvuissa 

16 ja 17 sanotaan demonien leppyvän palveluksilla ja lahjoilla, 

iloitsevan kunnianosoituksista, olevan viehättyneitä erilaisiin py-

hiin riitteihin, ja jos niissä lyödään jotakin laimin, se loukkaa heitä, 

ja heitä kutsutaan lahjoin, annetaan kunniaa ja palvellaan uskonnol-

lisesti. Luku 18: Tätä kunniaa osoitetaan heille siksi, että koska Pla-

tonin mukaan yksikään Jumala ei sekoitu ihmiseen, nuo vievät Ju-

malien luo ihmisten rukoukset, ja tuovat sieltä ihmisten luo heidän 

pyytämänsä toteutuneena, jotta ihminen pitäisi heitä suojelijoinaan, 

joiden kautta Jumalat kuulevat häntä. Luku 20: Pakottava syy pa-

kottaa demoneita toimimaan välittäjinä Jumalien ja ihmisten vä-

lillä, jotta he ihmisten luota veisivät toivotut asiat ja toisivat täytet-

tyinä takaisin. Luku 21: Myös itse demoneita ajatellaan palvelta-

van, joiden kautta Jumalat voivat oppia tietämään, mitä ihmisten 

parissa tapahtuu ja missä ihmisiä pitää auttaa. Luku 22: Demonit 

ovat Jumalien ja ihmisten välissä kuin sovinnonhierojina ja tulk-

keina, ja vievät täältä pyyntömme ja tuovat Jumalien avun, koska 

ne ovat ansioiltaan ihmisiä korkeammalla. Luku 23: Apuleius sa-

noo demonien olevan Jumalan luona ihmisille välttämättömiä, jotta 

                                                 
69 Essentias spirituales. 
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he liikkuisivat ihmisten ja Jumalien välillä tietyllä välissä olemi-

sella.70 Luku 25: Demonien välissä olemisen kautta on pyrittävä 

saavuttamaan Jumalten hyväntahtoisuutta tai hyviä tekoja. Luku 

26: Aesculapiuksen maallinen ihminen eli ruumis makaa Libyan 

vuorella, mutta loppu hänestä, tai pikemminkin hän kokonaan (jos 

ihminen on kokonainen kokiessaan elämää) on parempana mennyt 

taivaaseen. Nyt hän tarjoaa heikoille ihmisille hengellään kaikkea 

sitä apua, mitä hänellä ennen oli tapana tehdä lääketieteen taidolla. 

Samoin Hermes nimetyssä kotipaikassaan auttaa ja parantaa kaik-

kialta hänen luokseen tulevia kuolevaisia. Osiriksen puoliso Isis 

tarjoaa leppyneenä niin paljon hyvää kuin mitä tiedämme hänen vi-

hastuneena estävän. Samoin otaksutaan demonien lähteneen kuol-

leitten ihmisten sieluista. Kirja 9, luku 2: Hän haluaa ja yrittää de-

monien kuin välittäjien kautta sovittaa Jumalia. Yhdeksäs luku: Ih-

misten ja Jumalien välillä välittäjinä ovat demonit, joiden kautta ih-

miset pyrkivät pääsemään Jumalten ystävyyteen. Yhdestoista luku: 

He sanovat, että ihmisten sielut ovat demoneja, ja että jos ihmiset 

ovat ansioituneita, heistä tulee hyviä henkiä71, jos he ovat pahoja, 

heistä tulee aaveita tai kummituksia.72 Luku 25: He etsivät välittä-

jiä, joista meidän pitää ajatella, että heidän kauttaan meidän tulee 

rakentaa luokse pääsemisen portaita Jumalan luo. Luku 18: Sano-

taan demonien tarjoavan välittäjinä tien Jumalan luo. Samoin kir-

jassa 8, luvussa 13: He luulevat, että pahoja Jumalia on lepytettävä 

pyhillä asioilla, etteivät ne vahingoittaisi, hyviä taas pitää huutaa 

avuksi, jotta ne auttaisivat. Kuvasin ensiksi Augustinukselta näitä 

platonistien käsityksiä siksi, että voitaisiin helpommin ja oikeam-

min asettaa antiteesi edellä sanottuun. Se, mitä paavilliset opettavat 

pyhien meditaatioista, esirukouksista, suojeluksista, ansioista ja 

                                                 
70 Quadam medietate inter homines Deosque. 
71 Lares. 
72 Lemures seu larvas. 
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avuista, osuvat asiallisesti täysin yhteen noiden platonilaisten käsi-

tysten kanssa vain nimet muuttaen, kuten heidän kirjoistaan edellä 

olemme osoittaneet. 

5 Katsokaamme jo, millaisen opin Jumalan tosi avuksi huutami-

sesta Kristus ja apostolit ovat asettaneet noita pakanallisia käsityk-

siä vastaan. Kristus sanoo selvästi Matt 4, että paholaisia tai pahoja 

henkiä ei saa palvella, huutaa avuksi tai palvoa. Koska Jumalan 

luona on pyhiä ja valittuja enkeleitä, joita lähetetään palvelemaan 

pelastettavia, on myös vanhurskaitten sieluja, jotka elävät Jumalan 

luona taivaassa, kuten taivaallinen Jerusalem kuvataan Hepr.12. 

Opettaako siis kanoninen Raamattu alemman johtamista ylempään, 

eli että ihmisillä olisi pääsy Jumalan luo näiden välittäjien eli tai-

vaallisten enkelien ja autuaitten esirukousten, suojelun ja ansioitten 

kautta, joiden apua olisi huudettava avuksi? 

Platonistien järkeilyjen pohjalta tämä varmasti seuraisi. Aposto-

lien aikoina elänyt Filon oli niin omistautunut Platonin filosofialle, 

että yleisesti sanottiin, kuten Hieronymus huomautti, että η Φίλων 

πλατονίζει η Πλάτων φιλονίζει73. Hän siirsi platonilaisen käsityk-

sen demoneista vanhurskaitten vainajien sieluihin tai henkiin. Hän 

kirjoittaa kirjassaan De execratione: Juutalaisilla on kolme asi-

anajajaa Isän luona. 1. Isän hyvyys. 2. Muinaiset kansan perustajat, 

jotka paljaina sieluina lakkaamatta tehokkain rukouksin rukoilevat 

poikien ja tyttärien puolesta, ja isä pitää heitä sen kunnian arvoi-

sina, että heitä helposti kuullaan. 3. Katuvien edistyminen. 

Filon platonisoi näin, mutta Kristus ja apostolit eivät sano mitään 

sellaista enkeleistä eikä autuaitten sieluista, vaan he opettavat 

meillä olevan yksi Välimies ja asianajaja Isän luona, Jeesus Kristus, 

joka ilmestyy Jumalan kasvojen eteen taivaissa ja rukoilee puoles-

tamme. Raamattu vakuuttaa, että meillä hänen kauttaan on pääsy 

Jumalan luo, ja lisätään lupaus: Mitä vain pyydämme isältä tämän 

                                                 
73 ”Joko Filon platonisoi tai Platon filonisoi”. 
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Välittäjän nimessä, tulee tapahtumaan. Kristus siis ja apostolit opet-

tivat, että Jumalan ja ihmisten välillä on tarpeen syntiemme ja ar-

vottomuutemme tähden Välittäjä, jonka luo on avuksi huutamisella 

paettava tämän ottaakseen asiamme hoidettavakseen ja toimittaak-

seen ja loppuun saattaakseen sen suojelussaan isän luona. Tätä Vä-

littäjän tehtävää he eivät osoita enkeleille tai taivaallisille autuaitten 

hengille, vaan yksin Kristukselle, ainoalle Välittäjälle. Platonisteja 

vastaan he vakuuttavat, että itse Jumala hoitaa asiaamme, ja hän 

tahtoo meidän huutavan avuksemme itseään Kristuksen kautta. 

Kristus lisää poissulkevasti: Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin 

minun kauttani. 

6 On huomion arvoista, että Kristuksen ja apostolien aikana jot-

kut, eivät ainoastaan pakanat, vaan myös hurskaat saivat vaikutteita 

noista samoista ihmisjärjen ajatuksista, joiden pohjalta platonilaiset 

olivat rakentaneet käsityksensä välittäjistä, ja joutuivat siihen hal-

lusinaatioon, että he pyrkivät omistamaan joko pyhille tai enkeleille 

sen, minkä platonilaiset omistivat demoneille tai sankareille. Mutta 

heitä moitittiin ja torjuttiin voimakkaasti, ja heidän käskettiin huu-

taa avuksi ja palvoa vain Jumalaa Kristuksen nimessä. 

Tunnettuja tässä ovat kertomukset Apt.t.10 ja 14, Ilm.19 ja 22 

sekä Kol.2. Paavali opettaa, että niiden harhaan johtamista on pe-

lättävä, jotka nöyryyden luulossa opettivat enkeleitten θρησκείαν74, 

jonka käsityksen Theodoretus selittää näin: Nöyryyden luulossaan 

he etsivät apua sanoen, että kaikkien Jumalaa ei nähdä, ei ymmär-

retä eikä hänen luokseen voida päästä, ja siksi enkeleitten kautta 

pitää hankkia itselleen jumalallista hyväntahtoisuutta. Samoja ar-

gumentteja, miksi enkeleitä ja pyhiä on paavillisten tradition mu-

kaan huudettava avuksi, on käsitelty ja kumottu apostolien aikana. 

Uudessa testamentissa kaikki hurskaitten rukoukset ohjataan Isälle 

Kristuksen kautta, ei enkeleitten tai autuaitten luo taivaassa. Koska 

                                                 
74 Palvelemista. 
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tuomitut pakenevat Jumalaa, Raamattu osoittaa, että Jumalan si-

vuuttaen ne kääntyvät pyhien avuksi huutamisen puoleen, Luuk.16. 

Tämä on edellä täydemmin ja huolellisemmin selitetty. Nyt ha-

lusin vain esittää antiteesin pakanoiden käsitysten ja Kristuksen ja 

apostoleiden opin välillä avuksi huutamisesta. Siihen lisättäköön 

tämä huomio, että Kristuksen ja apostolien opin hylänneitten juuta-

laisten parissa alkoi silloin levitä käsitys kuolleitten avuksi huuta-

misesta, kuten Filonilta olemme esittäneet, vaikka Jesajan aikana 

isät olivat rukoilleet: Aabraham ei tunne meitä, Israel ei meistä 

tiedä, mutta sinä olet meidän Isämme. Nämä antiteesit tarjoavat 

monia hyödyllisiä muistutuksia. 

7 Myös apostolien aikojen jälkeen vuoteen kaksisataa ja eteen-

päin saakka Kristuksen syntymästä pyhien avuksi huutaminen oli 

tuntematonta alkukirkossa, eikä kirkossa tuona aikana tunnettu mi-

tään dogmaa taivaallisten autuaitten esirukouksista ja suojelusta. 

Kun tuon ajan isät kiivaaseen sävyyn väittelivät ja kirjoittivat pa-

kanoitten taikauskoisuuksia vastaan, näiden palvellessa ja huuta-

essa apuun demoneita ja sankareita kuin välittäjiä Jumalan ja ih-

misten välillä, he eivät missään eivätkä milloinkaan osoittaneet py-

hille enkeleille tai autuaiden kuolleitten hengille mitään sellaista, 

vaikka antiteesi olisi sitä vaatinut, jos noiden aikojen kirkko olisi 

asiaa tuntenut. He opettivat palveltavan, palvottavan ja avuksi huu-

dettavan vain Jumalaa ainokaisen Välittäjän, Kristuksen, kautta, ja 

sinetöivät tämän uskon verellään. He kyllä väittelivät paljon van-

hurskaitten sieluista, jotka olivat erkaantuneet ruumiista, mutta että 

ne olisivat taivaassa olleet maan päällä elävien suojelijoita tai asi-

anajajia, sellaista he eivät lainkaan tunne. 

8 Sen ajan kirjoittajilla on kuvauksia avuksi huutamisen julki-

sesta muodosta, joka silloin oli kirkossa tavallinen, kuten Kleemen-

sillä 7. Stromatum, Justinuksella Apologia kakkosessa, Tertulli-

anuksella Apologeticuksen kolmannessakymmenennessä luvussa. 

Luemme, että vain Jumalaa huudettiin avuksi Kristuksen nimessä, 
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eikä ole mitään mainintaa sen enempää enkeleiden kuin pyhien suo-

jeluksesta tai avuksi huutamisesta. Tämä on varmaa ja ilmeistä, 

eikä ole tarpeen kuvata sieltä vain joitakin käsityksiä, koska niitä 

on saatavilla kokonaisina kirjoina ja hyvinä esityksinä tuon ajan 

kirjoittajilla. Vieläpä tuon ajan harhaoppiset käyttivät hyväkseen 

enkeleitten avuksi huutamista, minkä todistaa Ireneus ensimmäi-

sessä kirjassa, luvussa kaksikymmentäkolme. Luvussa kolmekym-

mentäviisi hän esittää avuksi huutamisen muodon: Oi enkeli, rukoi-

len sinua jne. Jotkut palvelivat ja huusivat avuksi myös Kainia ja 

Juudasta, sillä heidän he ajattelivat olleen voimakkaimmat, kuten 

kirjoittaa Augustinus. Kuule, mitä Ireneus asettaa noiden harhaop-

pisten avuksi huutamisia vastaan kirjassa kaksi, luvussa viisikym-

mentäkahdeksan. Hän sanoo: Kirkko saa Jumalalta kautta koko 

maailman monenlaista armoa Kristuksen nimessä. Ei se tee mitään 

enkeleitä avuksi huutamalla, vaan puhtaasti ja suoraan se ohjaa ru-

koukset Herran puoleen, joka on tehnyt kaiken, ja Herramme Jee-

suksen Kristuksen nimen puoleen. Näet, että Ireneus ei tässä aseta 

antiteesiä, jonka mukaan hereetikot huutavat avuksi kuviteltuja en-

keleitä ja vääriä pyhiä kuten Kainia ja Juudasta, mutta Kirkko taas 

huutaa avuksi tosi enkeleitä ja todellisia pyhiä, vaan hän sanoo, että 

Kirkko ei koko maailmassa käytä hyväkseen enkelien avuksi huu-

tamisia, vaan se suuntaa rukoukset Jumalan puoleen Kristuksen ni-

messä. Tämä on todella selvä esimerkki. 

Myös Eusebiuksella kirjassa neljä, luvussa viisitoista, on Smyr-

nan seurakunnan kirjeessä Polykarpoksen rukous, jonka tämä ru-

koili viimeisenä ennen joutumistaan sidotuksi roviopaaluun. 

Tuossa rukouksessa hän tosin nimittää Jumalaa enkeleitten, valto-

jen ja kaiken luomakunnan Jumalaksi, ja sanoo, että kaiken lajin 

vanhurskaat elävät sinun kasvojesi edessä. Hän ei kuitenkaan huuda 

avuksi enkeleitä eikä noita vanhurskaitten henkiä, eikä mainitse 

heidän suojelustaan tai esirukouksia, vaikka hän tunnustaa niiden 
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olevan ja elävän Jumalan edessä, vaan hän huutaa avuksi ja ylistää 

isää, poikaa ja Pyhää Henkeä ikuisen ylipapin Kristuksen kautta. 

9 Ei ole epäilystä, etteikö tuona aikana marttyyrejä olisi pidetty 

suuressa kunniassa. Ireneus nimittäin kirjassa 3, luvussa 20 sanoo, 

että hereetikot, jotka kuvittelivat, että Kristus ei todellisuudessa 

kärsinyt, halveksivat myös marttyyreitä, ja moittivat niitä, jotka 

Herran tunnustamisen vuoksi joutuivat tapetuiksi. Hän lisää: Kun 

heidän vertansa vaaditaan maksettavaksi ja he saavuttavat kunnian, 

silloin Kristus saattaa häpeään kaikki, jotka ovat halveksineet hei-

dän marttyyriuttaan. Kirkko taas Smyrnan kirjeen mukaan pani 

marttyyrien luut säilöön kunnioittavasti, ja siinä paikassa heidän oli 

tapana συνάγεσθαι75, eli viettää seurakunnallisia kokoontumisia, 

erityisesti heidän vuotuisena marttyyriuden merkkipäivänä, jota he 

kauniisti kutsuivat syntymäpäiväksi γενέθλιον, koska he silloin oli-

vat vaihtaneet tämän kurjan elämän parempaan, kuoleman todelli-

seen ja taivaalliseen elämään, ja olivat nyt todellisesti syntyneet uu-

desti. Siitäkin paavilliset yrittävät todistaa ja saada vakiinnutetuksi 

pyhien avuksi huutamisensa, kun he lukevat, että vanhalla kirkolla 

oli tapana viettää marttyyrien haudoilla kirkollisia kokoontumisia 

sanan ääressä, sakramentteja jakaen ja harjoittaen rukouksia. Mutta 

mikä oli tuon alkukirkon käsitys asiasta, se selvitetään tuossa Smyr-

nan kirjeessä havainnollisella kertomuksella. Koska seuraavina ai-

koina nuo πανηγύρεις76 tarjosivat tilaisuuden ja siemeniä pyhien 

kulttipalvelulle ja avuksi huutamiselle, Kirkon pitää olla kiitollinen 

tuolle Smyrnan kirjeelle, koska se selvästi osoittaa niin vahvistaen 

kuin kumoten sen, millä käsityksellä varhaiskirkko vietti marttyy-

rien muistoa. Tuo kirje nimittäin kertoo, että pakanat ja juutalaiset 

olivat vaatineet maaherran luona, ettei Polykarpuksen ruumista luo-

vutettaisi kristityille, ja lisättiin tämä perustelu: että he eivät unoh-

taisi ristiinnaulittua ja alkaisi ευσεβει̃ν palvella Polykarpusta. Millä 
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76 Panegyyrit: ylistyspuheet vainajien muistoksi. 



231 

 

lailla tosi Kirkko palvelee Kristusta? Tietysti niin kuin kirje Hep-

realaisille kuvaa Kristuksen ikuisen pappeuden, että nimittäin hän 

on kuollut syntiemme tähden, herätetty ja on isän oikealla puolella 

ainokaisen uhrinsa ansiosta ja esirukoilee ja ilmestyy Jumalan kas-

vojen eteen puolestamme ollakseen asianajajamme ja pappimme 

niissä asioissa, jotka on toimitettava Jumalan luona, rukoilee puo-

lestamme, jotta hänen kauttaan Jumalaa lähestyen saisimme lau-

peuden ja löytäisimme avuksemme armon ja pelastuksen avuk-

semme oikeaan aikaan, Hepr.2,4,7 ja 9. Kuule, mitä Smyrnan seu-

rakunta vastaa noihin pakanoiden ja juutalaisten syytöksiin. He sa-

novat: He eivät tiedä, että emme voi koskaan jättää Kristusta, joka 

on kärsinyt heidän puolestaan, jotka koko maailmassa on pelastet-

tava, emmekä voi palvella ketään muuta. Millä käsityksellä, mieli-

piteellä ja intentiolla he siis viettivät marttyyrien muistoja varhais-

kirkossa? Smyrnan kirje vastaa: Palvomme Kristusta Jumalan poi-

kana, mutta marttyyrejä me rakastamme Herran oppilaina ja seu-

raajina αξίως kuten on arvollista sen ylittämättömän hyväntahtoi-

suuden vuoksi heidän kuningastaan ja käskijäänsä kohtaan, joiden 

joukkoon ja oppilaiksi myös me toivomme pääsevämme. Lopussa 

sanotaan: Me vietämme Polykarpuksen syntymäpäivää εις τε των 

προηθληκότων μνήμην καὶ τω̃ν μελλόντων άσκησιν καὶ 

ειοιμασίαν, eli heidän muistokseen, jotka jo ovat taistelunsa taistel-

leet, ja edessä olevan harjoittamiseen ja valmistautumiseen, tai ku-

ten Ruffinuksen parafraasi (selittävä käännös) toteaa: Jotta seuraa-

jien mieliä innostettaisiin edeltäjien vaelluksen loistavilla esimer-

keillä, kun he kuulevat, miten heidän muistoaan vietetään heidän 

taisteluittensa kunniaksi, jotka ovat jo kruunattuja ja saaneet ver-

taamattoman voittopalkinnon. Nämä ovat Smyrnan kirjeen sanat. 

Kirje oli kirjoitettu vuoden 160 paikkeilla. Siitä käy ilmi, että var-

haiskirkko apostolien aikojen jälkeen marttyyrien muistoksi ei esit-

tänyt ihmisten suojelukseksi ja turvaksi taivaallisten pyhien esiru-
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kouksia tai ansioita, vaan lausuttiin ääneen ja muisteltiin marttyy-

rien taisteluja, jotka he Kristuksen uskon puolesta olivat kestäneet, 

ja mukana oli saarnaa Jumalan sanan pohjalta siitä, millä kruunuilla 

heidät jo oli kruunattu ja voittopalkinnoilla koristettu, jotta niin 

kuulijoitten mielet innostettaisiin jäljittelemään heitä ja valmistet-

taisiin ja innostettaisiin samanlaisiin taisteluihin, kun eteen oli esi-

tetty marttyyrien kruunut ja voittopalkinnot. Siellä myös tehtiin lu-

pauksia Jumalalle, jotta Kirkko täällä murheitten laaksossa taistel-

len tulisi osalliseksi niin marttyyrien hyveistä tässä elämässä kuin 

lopulta kruunuista ja palkinnoista ikuisessa elämässä, kuten kreik-

kalaiset sanat elegantisti ja selvästi nämä lupaukset kuvaavat: ω̃ν 

γένοιτο καὶ ημα̃ς συγκοινωνοὺς γενέσθαι.77 Tuossa lupauksessa he 

ei kuitenkaan huutaneet avuksi marttyyrejä, vaan itseään Kristusta, 

Jumalan poikaa, kuten tuo kirje sanoo. 

10 Tämän Smyrnan seurakunnan tunnustuksen kanssa on yhden-

mukainen myös se, mitä Dionysiuksen nimellä kirjoitetaan Kirkol-

lisesta hierarkiasta, luvussa 3. Se kertoo, miten ehtoollisen vietossa 

oli tapana pyhistä tauluista lukea ääneen niiden nimet, jotka olivat 

eläneet hurskaasti ja pyhästi ja kuolleet Herrassa. Mutta mitä olivat 

tuon αναρρήσεως78 syyt ja tarkoitukset? Ei kai se, että ihmisiä ope-

tettaisiin avuksi huutamisellaan pakenemaan pyhien esirukouksiin, 

suojeluun, turvaan ja apuun? Kuten sanoo paavillinen kaanon: Salli 

heidän ansioillaan ja rukouksillaan meidän saada kaikessa turva si-

nun suojeluksessasi. Dionysius ei ensinkään puhu tällaista, vaan 

hän kuvaa tässä pyhien nimittämisen syitä: 1. Jotta eläviä innostet-

taisiin jäljittelyyn ja elämään hurskaasti autuaitten esimerkillä, ja 

jotta heitä opetettaisiin kuolemaan Herrassa hurskaasti. 2. Jotta noi-

den pyhien ei sanottaisi olevan kuolleita, vaan eläviä, koska heidät 

jo oli siirretty kuolemasta todella jumalalliseen elämään. 3. Jotta 

osoitettaisiin Jumalan muistavan heitä. Jumala nimittäin tuntee 

                                                 
77 ”Joista osallisiksi mekin toivomme pääsevämme”. 
78 Lausunnan. 
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omansa, ja kallis on Jumalan silmissä hänen pyhiensä kuolema. 4. 

Kun alttarille oli asetettu kunnioittavat symbolit, joiden kautta Kris-

tus σημαίνεται κὰι μετέχεται, osoitetaan ja nautitaan, hän sanoo, 

että heti perään on vuorossa pyhien maininta siksi, että osoitettai-

siin heidän kunkin yhteys ja kaikkein pyhin yhdistyminen Kristuk-

sen kanssa. 

11 Nämä seikat seurakunnan kokoontumisista marttyyrien hau-

doilla ja pyhien nimien lausunnasta on huolellisesti pantava mer-

kille sen huomioimiseksi, miten ne otettiin käyttöön ja miten niitä 

noudatettiin varhaiskirkossa. Kun niitä myöhemmin ei enää kir-

kossa noudatettu samassa tarkoituksessa ja samalla yksinkertaisuu-

della, vaan lisättiin mukaan uusia käsityksiä ja asia käännettiin toi-

saalle, tuli lopulta mukaan pyhien kulttipalvelun ja avuksi huutami-

sen siemeniä, kuten kohta osoitamme. On vaarallista asettaa kir-

kossa käytännöksi jotakin ilman Jumalan sanaa, vaikka alussa asi-

assa ei olisi nähty mitään haitallista. 

12 Varhaiskirkossa siis vuoteen kaksisataa Kristuksen synty-

mästä saakka dogma pyhien suojelusta, turvasta, esirukouksista, 

ansioista, avusta ja avuksi huutamisesta oli täysin tuntematon. Ja 

kuten olemme osoittaneet, pyhien kunnioittaminen oli suuresti 

toista kuin millaiseksi se myöhemmin kehittyi. Pelkästään huomi-

oimalla Tertullianuksen lausuma Praxeasta vastaan voidaan hel-

posti ratkaista tämä kiista, nimittäin että se, mikä on ensin, on totta, 

mikä myöhempää, on väärennettyä. 

13 Huomaa paavillisten viekkaus. Kun heiltä puuttuvat varhais-

kirkolta todelliset todistukset, ja he kuitenkin ymmärtävät, että ettei 

ole kevyt ennakkopäätelmä se, että Kirkko ei ensimmäisinä, par-

haina ja vilpittömimpinä aikoina kahden vuosisadan ajan tuntenut 

pyhien avuksi huutamista, he yrittävät etsiä todisteita aidoiksi ku-

viteltujen kirjoitusten joistakin huonosti käännetyistä kohdista, ja 

näin hämäävät yksinkertaisempia, ikään kuin pyhien avuksi huuta-

mista olisi aina ollut Kirkossa itse apostolien ajoista lähtien. Näin 
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he lainaavat kuviteltua Anacletuksen kirjettä, jonka mukaan Juma-

lan luona kaikki pyhät vuodattavat jatkuvasti rukouksia kaikkien 

puolesta. Ja kuvitellusta Jaakobin messusta he lainaavat: Rukoil-

kaamme yhdessä Mariaa ja kaikkia pyhiä, että me kaikki saavuttai-

simme heidän rukouksillaan laupeuden. Äskettäin Lipomannus ja 

Surius ovet kasanneet yhteen vanhojen kirjoittajien nimellä legen-

doja, että ei näyttäisi siltä, että heiltä puuttuisi edes vanhimman var-

haiskirkon todistuksia. Niissä Aurelianus huutaa avuksi Martialista 

näillä sanoin: Olkoon luonamme tuo taivaallinen, että hänen ru-

kouksillaan turvattuina ansaitsisimme tulla osallisiksi ikuisesta pe-

rinnöstä Jumalan valtakuntaan. Siellä Cyrus lainoppinut huutaa 

avuksi marttyyri Leontiusta, jonka kautta, hän sanoo, Jumala soisi 

meille osan valtakunnastaan. Mutta saduilla ei todisteta dogmeja. 

14 Perionius taas yrittää todistaa pyhien avuksi huutamisen Jus-

tinukselta. Jotta lukija voisi arvioida, millaisella luontevuudella ja 

luotettavuudella paavilliset toimivat, esitän kohdan Toisesta apolo-

giasta sivulta 137. Oli väitetty: ´Te kristityt olette ilman jumalia´, 

mihin Justinus vastaa: ´Tunnustamme olevamme ilman niitä 

(νομιζομένων) jumalia, joiden kuvitellaan olevan Jumalia, mutta 

emme ilman tosi Jumalaa, εκει̃νον γὰρ πατέρα κὰι τὸν παρ αυτου 

υιὸν (ελθόντα κὰι διδάξαντα ημα̃ς ταυ̃τα καὶ τὸν άλλον επομένων, 

καὶ εξομοιουμένων αγαθω̃ν αγγέλων στρατὸν) πνευ̃μα τε το ̀

προφητικὸν, σεβόμεθα καὶ προσκυνου̃μεν´, eli: ´Me palvelemme ja 

palvomme isää, ja häntä, joka on hänestä, poikaa (joka tuli ja opetti 

meitä näistä asioista, ja loppua pyhien enkeleitten sotajoukkoa, 

jotka seuraavat häntä ja tulevat samanlaisiksi) ja profeetallista hen-

keä´.Tämän Perionius vääntää, ikään kuin ajatus olisi: Me pal-

vomme Isää ja häntä, joka on hänestä, Poikaa, enkeleitä ja Pyhää 

Henkeä. Ajatus on kuitenkin täysin ilmiselvästi jumalaton. Niinhän 

enkeleitä palvottaisiin itsensä Jumalan kanssa, jopa enemmän kuin 

Pyhää Henkeä. 79Viitaten kohtaan Ef.3 Justinus sanoo kuitenkin 

                                                 
79 Koska enkelit mainitaan ensin. 
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vain tämän: Jumalan Poika ilmoitti myös enkeleille sen saman vii-

sauden kuin ihmisille, kuten ajatus ilmiselvästi on, jos sulkeissa 

oleva luetaan.80 

15 Toiset lainaavat kohtaa Ireneukselta, joka viidennessä kirjassa 

sanoo: Että neitsyt Mariasta tulisi neitsyt Eevan asianajaja.81 Jos lu-

kija harkitsee itse asiaa, merkitys on selvä. Maria nimittäin syntyi 

ja synnytti Kristuksen melkein neljätuhatta vuotta Eevan lankee-

muksen jälkeen. Kuka kuumehoureessakaan uneksisi, että Eevan 

ollessa neitsyt hän olisi huutanut avukseen Mariaa asianajajakseen, 

joka ei vielä edes ollut syntynyt? Tai että Maria olisi taivaassa ollut 

neitsyt Eevan asianajaja, eli ennen kuin tämä olisi yhtynyt Aada-

miin, vaikka Maria ei ollut vielä edes syntynyt saati otettu taivaa-

seen? Tämä on todellakin absurdia, minkä kuka tahansa voi pää-

tellä. Ireneus ei ensinkään ajattele tällaista, vaan hän vertaa näitä 

kahta naista keskenään: niin paljon pahaa kuin neitsyt Eeva toi 

maailmaan, yhtä paljon hyvää toi neitsyt Maria maailmalle synnyt-

tämällä Kristuksen. Tässä vertailussa näkyy se merkitys, miksi hän 

nimittää Mariaa Eevan asianajajaksi, minkä Ireneus epäilemättä 

kreikaksi on sanonut selvemmin. Hänen kääntäjänsä oli sekä epä-

selvä että epäonnistunut, kuten muualla olemme sanoneet. Lujana 

ja varmana pysyy kaikkia herjauksia vastaan se, että pyhien avuksi 

huutaminen alkukirkossa oli kaksisataa vuotta täysin tuntematon. 

  

  

                                                 
80 Perioniuksen väännös nojaa siihen kielelliseen tosiasiaan, että sekä palvottava 
(=Jumalan kolme persoonaa) että ne, joita Poika opetti (=me ja enkelit), ovat 
kaikki akkusatiivissa, ja näin saatettiin esittää se väkinäinen väite, että myös en-
keleitä palvottaisiin (σεβόμεθα, προσκυνου̃μεν), vaikka heihin linkittyy sulku-
lauseessa oleva verbi διδάξαντα, opetti. 
81 Ut virginis Evae virgo Maria fieret advocata. 
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TOINEN LUKU 

MILLOIN JA KEIDEN TOIMESTA KIRKOSSA ALKOIVAT 
LEVITÄ SIEMENET PYHIEN AVUKSI HUUTAMISESTA? 

1 Katsokaamme jo sitä, milloin, keiden toimesta ja millä lailla 

alkoivat siemenet levitä ja tie tulla raivatuksi pyhien kultille ja 

avuksi huutamiselle. Koko aidon vanhan kirkon aikana kaikista 

isistä Origenes oli ensimmäinen, jolta löytyy noita siemeniä. Käsi-

tystä pyhien avuksi huutamisesta syystä pidetään epäiltävänä, 

koska sen siemenet saivat alkunsa Origeneelta. Tuo tapahtui sinä 

aikana, jolloin kaikki ne olivat jo kuolleet, jotka olivat kuunnelleet 

Kristusta ja apostoleita. On tunnettua, mitä Eusebius kirjoittaa 

noista ajoista kirjansa luvussa 32 Hegesippuksen pohjalta: Kirkko 

oli noihin aikoihin saakka pysynyt puhtaana ja turmeltumattomana 

neitseenä, mutta sen jälkeen kun se sukupolvi oli poistunut, silloin 

syöksyivät kuin salaliitosta päälaki paljaana82 harhat Kirkkoon kuin 

tyhjään taloon. Myös itse alkuunpanija Origeneesta  tunnetaan van-

han kirkon arviot Epifaniuksella. Tom.2. Lib.1, haer.64 Hieronymus 

kirjoittaa Pammachiukselle ja Oceanukselle: ´Olen ylistänyt Orige-

nesta tulkitsijana, mutta en dogmaatikkona, hänen älyään, mutta en 

hänen uskoaan´. Samoin: ´Uskokaa kokenutta: Hänen oppinsa ovat 

myrkyllisiä ja vieraat pyhille Kirjoituksille, ja ne tekevät väkivaltaa 

kirjoituksille´ jne. 

2 Noina aikoina siis ja tuon alkuunpanijan pohjalta Herran vuo-

den 240 paikkeilla alkoivat levitä pyhien avuksi huutamisen sieme-

net. On vaivan arvoista tutkia, millainen oli alku ja millaista seurasi 

jatkossa. Itse pyhien avuksi huutaminen muine epäjumaluushul-

luuksineen ja seurauksineen ei nimittäin heti, ensi vaiheessa, kuten 

edellä olemme osoittaneet, paljain päin (kuten sanotaan) syöksynyt 

                                                 
82 Nudo vertice. Vertex on myös pyörre, tuulispää, joten [pelkkänä] ”tuulispäänä” 
tuntuisi kontekstiin luontevalta, mutta Chemnitz kohta edellä puhuu selvästi pal-
jaasta päästä (nudo capite) samaan asiaan viitatessaan. 
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Kirkkoon. Origeneen aikana alettiin ensimmäisenä keskustella 

tuosta käsityksestä ei-absurdina tai sopimattomana, nimittäin että 

autuaat sielut, ollen yhä yhtä meidän ruumiittemme kanssa, eivät 

olleet luopuneet rakkaudesta, ja että ne myös toisessa elämässä ovat 

huolissaan pelastuksestamme ja rukoilevat Herran luona meidän, 

veljiensä, puolesta. 

3 Koska tätä käsitystä ei voitu selvästi osoittaa kanonisen Raa-

matun ajatuksilla tai esimerkeillä, vaan ainoastaan apokryfisten kir-

joitusten ja traditioitten pohjalta, siihen oli liittyneenä vain tiettyä 

todennäköisyyttä yksittäisten keskustelujen ja ajatusten puitteissa, 

mutta sitä ei noina aikoina esitetty Kirkon julkisten dogmien jouk-

koon. 

4 Tämä asiaintila voidaan selvästi osoittaa Origeneenlta. Hän kir-

joittaa Hom.3 in Cantica: ´Kaikilla tästä elämästä poistuneilla py-

hillä on yhä rakkautta meitä maailmassa olevia kohtaan, ja jos sa-

nottaisiin, että he kantavat huolta heidän pelastumisestaan, auttavat 

heitä rukouksillaan ja tulevat väliin Jumalan luona, SE EI OLE 

EPÄSOPIVAA. Makkabilaiskirjoissa on nimittäin kirjoitettuna: 

Tämä on Jumalan profeetta Jeremia, joka aina rukoilee kansan puo-

lesta´. 

Samoin hän sanoo In Josue cap.13: ´MINÄ OTAKSUN NIIN, 

että kaikki nuo isät, jotka ovat kuolleet ennen meitä, taistelevat puo-

lestamme ja auttavat meitä rukouksillaan. Siten nimittäin olen kuul-

lut myös erään vanhemmista opettajista sanovan´ jne. 

5 Kuulet todisteiden otetun apokyfisistä kirjoista ja traditioista, 

ei kanonisesta Raamatusta. Siksi Origenes sanoo tuosta käsityk-

sestä: EI OLE EPÄSOPIVAA, MINÄ OTAKSUN NIIN. Pian kui-

tenkin, kuten tavallisesti käy, keskustelupuheenvuorot vähitellen 

alkavat muuttua lujiksi väitteiksi. Origenes sanoo super Numeros 

cap.31: ´Kukapa epäilisi pyhien isien auttavan meitä rukouksillaan 

ja vahvistavan ja kehottavan meitä tekemistensä esimerkeillä?´ 
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Myös Tract.27 in Matth. Hän allegorisoiden selittää temppelin ra-

kennetta sanoen: ´Oppilaat ja kaikki muut pyhät eivät rukoile aino-

astaan nyt, vaan myös Kristuksen kasvojen edessä´. 
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KOLMAS LUKU 

PYHIEN AVUKSI HUUDON HISTORIAN ETENEMISTÄ 

1 Se, että nämä väittelyt tai vakuuttelut olivat noina aikoina yk-

sityisiä, mutta eivät julkisia tai omaksuttuja Kirkon dogmeja, sen 

Origenes itse selvästi julistaa kirjeessä roomalaisille kirjassa 2, si-

vulla 343 näillä sanoilla. ´Jos pyhät nyt myös ruumiittensa ulko-

puolella Kristuksessa ollessaan tekevät tai toimittavat jotakin mei-

dän puolestamme enkeleitten tavoin, jotka auttavat pelastukses-

samme, pidettäköön tätäkin Jumalan salaisuuksiin kuuluvana 

asiana, ei sellaisena, joka kuuluisi paperille laitettavien mysteerien 

joukkoon´ jne. Niin kuin Kirkko huolellisesti teki eron kanonisten 

kirjojen välillä, joita luettiin Kirkossa julkisesti uskon sääntönä ja 

kirkollisten oppien perustana, ja apokryfisten kirjoitusten välillä, 

jotka yksityisesti tunnustettiin, mutta niitä ei luettu julkisesti kir-

kossa eikä niiden pohjalta laadittu tai vahvistettu erityisiä oppeja, 

samoin noina aikoina pidettiin tarkasti ero Kirkon julkisten oppien 

ja yksityisten ja apokryfisten käsitysten välillä, jollaiseksi Origenes 

itse julistaa tämän käsityksen pyhien esirukouksesta. 

2 Vaikka asia on näin, paavilliset eivät silti pelkää tuoda Orige-

nesta todistajakseen aikoessaan osoittaa, että pyhien avuksi huuta-

minen olisi aina ollut Kirkossa omaksuttu ja hyväksytty. Vaikka 

Origeneen nimellä kulkee paljon otaksuttua ja väärää, niistä vää-

rennetyistä kirjoituksista paavilliset etsivät tukea asialleen. On ole-

massa lamentum83, josta Erasmus lausuu, että se ei ole Origeneen 

kirjoittama eikä Hieronymuksen kääntämä, vaan jonkun oppineen 

kuvitelmaa. Myös Gelasius Dist.15 sanoo suoraan, että Origeneen 

kirja parannuksesta on apokryfinen. Kuitenkin paavilliset todista-

vat sen pohjalta pyhien avuksi huutamisen ikään kuin Origeneen 

                                                 
83 Sivuotsikossa lukee: Lamentatio Origenis eli Origeneen valitus(virsi). Joku 
kirja (joiden nimiä ei yleensä kirjoitettu isoilla alkukirjaimilla). 
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auktoriteetilla, koska tuo kuvitteellinen teos puhuu: ´Ryhdyn lan-

keamaan polvilleni ja rukoilemaan kaikkia pyhiä, että he rientäisi-

vät avukseni minulle, joka en uskalla rukoilla Jumalaa. Oi te Juma-

lan pyhät, rukoilen teitä, että rukoilisitte minun raukan puolesta hä-

nen laupeuttaan. Voi minua, isä Aabraham, rukoile puolestani, etten 

vieraantuisi alueeltasi, jota kaipaan´ jne. 

Samoin esitetään paljon homilioita, joista tiedetään, että ne eivät 

ole Origeneelta. Silti Lindanus ei vain pientä vaan suurta juhlaa 

viettäen84 pyrkii todistamaan niiden pohjalta, että Kirkossa olisi ol-

lut universaali apostoliseen aikaan saakka ulottunut tapa huutaa 

avuksi pyhiä, koska homiliassa 3 lukee: ´Isät ovat Jumalan tahdon 

mukaisesti määränneet, että seurakunnissa vietetään viattomien 

ikuista muistoa, jotta lasten esirukous Jumalan luona hyödyttäisi 

heitä´. 

Myös areiolaiset lukevat Origeneen nimellä jonkun kirjoittamia 

kommentaareja Jobin kirjaan, ja myös niistä paavilliset todistavat 

pyhien avuksi huutamisen. Kirjoittaja nimittäin sanoo kirjassa 2: 

´Oi autuas Job, rukoile meidän raukkojen puolesta, että Jumalan 

laupeus suojelisi ja vapauttaisi´ jne. 

Mutta vaikka Origenes itsekin jo mainitulla tavalla oli alkanut 

puhua pyhien rukouksista, hän ei laadi sen pohjalta seuraavanlaista 

päättelyä: Autuaat rukoilevat taivaassa puolestamme, heitä siis pi-

tää huutaa avuksi, vaan sen hän suoraan hylkää kirjassa 8 Celsusta 

vastaan. Vastatessaan Celsuksen argumenttiin: ´Ylintä Jumalaa ei 

voi olla miellyttämättä, jos myös demoneiksi kutsuttuja alempia 

[olentoja] Jumalan ystävinä palvellaan lupauksilla ja pyynnöillä,85 

jotta nämä auttaisivat hoitamaan ihmisten asioita korkeimman Ju-

malan luona.´ Origenes sanoo, että kristityt eivät sellaisia pakanoi-

den kuvittelemia demoneita tunnusta, mutta he tietävät enkelien 

olevan Jumalan avustajia ja autuaitten olevan hänen ystäviään. Hän 

                                                 
84 Non tantum ovans, sed triumphans. 
85 Si votis et supplicationibus colantur. 
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ei sano, että Kirkko huutaisi pakanademonien sijaan avuksi enke-

leitä ja autuaita, vaan hän kuvaa Kirkon uskon seuraavasti sivulla 

755: ´Me nöyrästi tarjoamme lupauksiamme itselleen Jumalalle, 

joka johtaa kaikkia, hänen ainoasyntyisen poikansa kautta, häntä 

me rukoilemme, koska hän on meidän rikkomustemme sovitus niin, 

että hän ylipappina uhraa meidän rukouksiamme Jumalalle´, ja si-

vulla 760: ´Jumalaa nimittäin yksin on palvottava sekä on rukoil-

tava hartaasti ylipappinamme ainoasyntyistä ja kaiken luodun esi-

koista, Jumalaa sanaa,86 jotta hän veisi Jumalan luo ne rukouk-

semme, jotka ovat tulleet hänen luokseen.´  

Sivulla 762: ´Mutta jos haluamme enkeleitten joukolta sen, että 

se87 menettelisi meitä kohtaan lempeämmin, tuo joukko on tehnyt 

itselleen sukulaisiksi ja ystäviksi heidät, joiden he ovat nähneet jäl-

jittelevän heidän hurskauttaan Jumalaa kohtaan, niin että he autta-

vat heidän pelastustaan, jotka huutavat Jumalaa avuksi ja sydämes-

tään rukoilevat, ja myöntävät hyviä tekojaan heitä kohtaan, jotka 

palvovat hartaasti Jumalaa, jota he itsekin sekä palvovat että har-

taasti kunnioittavat´. 

Sivulla 773: ´Kuinka paljon oikeammin hän tekee uskoessaan it-

sensä asioiden ohjaajalle Jumalalle, joka Jeesuksen kautta antaa 

meille sellaisen opin, ja pyytää sekä apua että turvaa hänen kaut-

taan, joka tulee esiin pyhien enkeleiden ja kaikkien muiden van-

hurskaampien joukosta´88. Lopuksi sivulla 774 on vastaus Celsuk-

sen vertaukseen (joka on paavillisen avuksi huutamisen kulmakivi), 

nimittäin  että ihmisten keskuudessa ei pidä lepyttää vain itse pääl-

liköitä tai kuninkaita anomisilla, vaan ensiksi vaikutusvaltaisempia 

                                                 
86 Deus verbum [deprecandus]. 
87 Tai: hän (=Jumala). 
88 A sanctis Angelis et justioribus ceteris prodeuntem. Jeesus ”erottuu joukosta” 
eli on jotakin huomattavampaa muiden mainittujen rinnalla. Kuvauksessa on ver-
tailua; Origenes tuskin oli tarkoittanut, että Jeesus olisi samanarvoisena enkelien 
ja ”muiden vanhurskaampien” kanssa vain astunut esiin yhtenä vertaistensa jou-
kosta. 
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ja näiden kautta kuninkaita.89 Hän vastaa siten, että vahvistaa asian: 

yksin Jumalaa pitää lepyttää ja huutaa avuksi, ja jolla on lepytetty 

Jumala, hänelle samalla myös Jumalan ystävät ovat leppyneitä. Nii-

den puolesta, jotka huutavat Jumalaa avuksi, enkelit ja autuaat hen-

get vapaaehtoisesti rukoilevat Jumalaa kutsumatta, niin että ei ole 

tarvis huutaa heitä apuun ja miellyttää erityisillä lupauksilla tai ru-

kouksilla. Origeneen sanat menevät seuraavasti: ´Vaikka tämä 

elämä on täynnä esimerkkejä siitä, että ensin lepytetään vaikutus-

valtaisempia, ja heidän kauttaan kuninkaita, kuitenkin meidän pitää 

lepyttää vain yhtä, Jumalaa, ja on toivottava hänen olevan armolli-

nen, joka leppyy sekä hurskaudella että hyveellä. Mutta jos Celsus 

ymmärtää asian niin, että hän tahtoo kaikkivaltiaan Jumalan lisäksi 

joidenkin muiden tulevan lepytetyiksi, kuten kun tämä ruumis liik-

kuu ja sillä on varjo, niin näin seuraa, että hän, joka on lepyttänyt 

korkeimman Jumalan, saa myös hänen ystävänsä armollisiksi, ni-

mittäin enkelit ja muut autuaammat sielut ja henget, koska nämä 

samalla aikaa tuntevat, ketkä ovat ansainneet Jumalan hyväntahtoi-

suuden. Eivätkä nämä ainoastaan tee itseään otollisiksi joitakin ar-

vollisempia kohtaan, vaan he myös haluavat auttaa niitä, jotka tah-

tovat miellyttää Jumalaa, ja tekevät hänet leppyneemmäksi näille ja 

he yhdessä sekä pyytävät että rukoilevat. Niin vakuuttaakseni nuo 

lukemattomat vallat itsestään ilman kutsua yhdessä rukoilevat nii-

den ihmisten kanssa, jotka päättäväisellä mielellä suuntautuvat hy-

vään ja rukoilevat Jumalaa, ja auttavat sukuamme.´ Näin Ori-

genes.90 

3 Origeneen aikana siis pyhien avuksi huutamista ei vielä ollut. 

Hän kuitenkin alkoi keskustella autuaitten rukouksista, ja vaikka 

hän sanoo: ´uskaltaisin vakuuttaa´, tuo käsitys kuitenkin oli silloin 

                                                 
89 Esitetyssä hierarkiassa ovat principes,tai reges ja potentiores, joista viimeinen 
on se alhaisin (=”vaikutusvaltaisimmat”) ja viittaa hovin korkeimpaan henkilö-
kuntaan, jolla on oikeus lähestyä hallitsijaa. 
90 Tämä työläästi käännettävä Origenes -sitaatti on Chemnitzin edellä tiivistä-
mänä epäilemättä oikein. 
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yksityinen ja apokryfinen, ei julkinen eikä omaksuttu Kirkon oppi, 

kuten itsensä Origeneen sanoilla olemme osoittaneet. Se, että Ori-

genes sanoo: ´pysyköön se salaisena asiana, ei sellaisena, joka olisi 

laitettava paperille´, sitä kreikkalaiset kutsuvat yhdellä sanalla 

υπόκρυφον91. Kuitenkaan tuosta keskustelustaan autuaitten ru-

kouksista Origenes ei ensinkään tahdo tehdä sellaista seuraamusta, 

että enkeleitä ja autuaitten sieluja pitäisi lupauksilla ja rukouksilla 

palvella. Hän vieläpä kumoaa kirjoituksessaan Celsusta vastaan 

paavillisten pääargumentin, joka on haettu hovien puhuttelukäytän-

nöistä. 

4 On vaivan arvoista tutkia, miten tuo Origeneen yksityinen ja 

apokryfinen keskustelu autuaitten rukouksista pikku hiljaa ajan 

edetessä voimistui. Ensin tuo käsitys nousi apokryfisten Makkabi-

laiskirjojen ja traditioitten pohjalta, ja pian se alkoi vahvistua ilmes-

tyksillä ja näyillä. Eusebius kirjoittaa kirjansa 6 luvussa 5 Pota-

mienasta, joka oli lähtöisin Origeneen koulusta ja tullut kuuluisaksi 

marttyyriudestaan, miten hän matkalla marttyyrikuolemaansa oli 

käskenyt pakana Basilidesta olemaan hyvillä mielin joidenkin tä-

män osoittamien inhimillisten palvelusten tähden, ja että hän 

εξαιτήσεσθαι γὰρ αυτὸν απελθου̃σαν eli pois mentyään tulisi rukoi-

lemaan Herraansa tämän rangaistusten puolesta (koska tämä oli 

tuominnut Potamienan kuolemaan), ja että hän tulisi pian maksa-

maan takaisin tämän hyvät teot. Eusebius lisää, että Basilides pian 

kääntyi ja tunnustuksensa vuoksi kahleisiin joutuneena kertoi, mi-

ten Potamiena oli kolmen päivän kuluttua marttyyrikuolemastaan 

ilmestynyt hänelle yöllä, pannut kruunun hänen päähänsä, sanonut 

rukoilleensa (παρακεκληκέναι) tämän puolesta Herra ja saaneen 

pyytämänsä. Eusebius myös mainitsee, miten jotkut olivat kirjoit-

taneet useampien muidenkin aleksandrialaisten noina aikoina jou-

koittain tulleen Kristuksen opin äärelle, koska Potamiena oli heille 

                                                 
91 Jonkin alle peitetty, ”hypokryyfi”. 
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unessa ilmestynyt ja kutsunut uskoon. Tämä ihmeellinen historia, 

missä kuolleitten henki kutsuu epäuskoisia uskoon, on vailla Juma-

lan sanaa, vieläpä se sotii suoria Raamatun lausumia vastaan Jes.8 

ja Luuk.16. Eusebius lisääkin: αλλὰ ταυ̃τα μὲν ω̃δε εχέτω eli ́ mutta 

olkoon tämä tässä´. Kaikkina aikoina ilmestykset ja näyt ovat us-

konnon opissa hämmentäneet paljon. Niiden pohjalta on nimittäin 

syntynyt paljon poikkeamia Jumalan sanasta, ja paljon on noiden 

näkyhahmojen ilmestysten pohjalta omaksuttu ilman sanaa, vieläpä 

Jumalan sanaa vastaan. 

5 Edelleen käsitystä autuaitten rukouksista vahvistetaan Makka-

bilaiskirjoista otettujen apokryfisten todistusten sekä traditioitten ja 

kuolleitten ilmestymisten lisäksi myös neljännellä todistuksella, ni-

mittäin ihmeillä. Koskapa Jumala teki marttyyrien haudoilla mo-

nenlaisia ihmeitä vahvistaakseen huomattavalla todistuksella jälki-

polvien keskuudessa vainoajien herjoja vastaan sitä oppia ja uskoa, 

jonka puolesta marttyyrit olivat kärsineet, ja todistaakseen koko 

maailman herjojen keskellä jatkuvasti siitä kirkkaudesta, johon 

marttyyrit oli otettu, jotta siten myös muut innostettaisiin omaksu-

maan usko Kristukseen ja vahvistumaan siinä, etteivät he epäröisi 

tai yrittäisi karttaa hänen tunnustamisensa vuoksi joko omaisuu-

tensa tai elämänsä menettämistä, myöhemmin, kun vainojen myrs-

kyt olivat jo laantuneet ja tunnustamisen ja marttyyriuden into höl-

tynyt, useimmat alkoivat olla yhtä mieltä ja vakuuttua pyhien ru-

kouksista ja avunannoista.  

6 Tätä seuraavina aikoina alettiin myös julkisesti opettaa kuin 

tunnustettuna ja epäilemättömänä oppina sitä, mitä Origeneen ai-

kana pidettiin vain todennäköisenä ja yksityisenä mielipiteenä, ni-

mittäin että elävät saavat apua autuaitten rukouksista. Kuten Cyp-

rianus kirjoittaa kirjassa 2 kirjeessä 6, he myös huolellisesti pitivät 

marttyyrien muistojuhlat92 näiden vuosittaisina kärsimyspäivinä, ja 

kokoontuivat juhlallisesti niissä paikoissa, missä heidän ruumiitaan 

                                                 
92 Commemorationes etiam seu memorias. 
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säilytettiin, sitä vanhaa tapaa noudattaen, jonka edellä olemme 

Smyrnan kirjeestä ja Dionysiukselta kuvailleet. He kuitenkin muo-

toilivat uusilla käsityksillä noita juhlallisuuksia sen lisäksi ja sitä 

vastaan, mitä hurskas vanha kirkko oli noudattanut, nimittäin että 

noita juhlallisuuksia noudattamalla he saisivat marttyyrien rukouk-

sista apua. Näin vähitellen alettiin taipua itse pyhien avuksi huuta-

misen suuntaan. Miten tämä taipumus alkoi, miten se eteni ja miten 

sitä melko usein tai avoimesti moitittiin tai hiljaisesti tukahdutet-

tiin, kun oli esitetty vastaan tosi opetusta pyhien avuksi huutami-

sesta ja vanhaa tapaa marttyyrien muistamisesta, ja kun tuon tuos-

takin asiaan liittyi hurskauden varjolla taikauskon siemeniä, ja osit-

tain kun piispat olivat välittämättä rahvaan käsityksistä (kuten Au-

gustinus tunnustaa kirjeessä 118: ´Useiden tuollaisten pyhien nais-

ten tai levottomien ihmisten moninaista loukkaantumista välttääk-

seni en uskalla kovin vapaasti moittia asiaa, sillä niin paljon on 

kaikki täynnä ennakkokäsityksiä´), osittain taas niin sanottujen yk-

sityisten hartauksien tullessa kirkkoon taikausko lopulta pääsi voi-

tolle, ja kun se vähitellen oli hyväksytty, se kasvoi suunnattomasti. 

Kun se jossain oli tullut tavaksi, se ei ollut yhtä karkeaa ja kamalaa 

epäjumalanpalvontaa kuin mitä yllä olemme osoittaneet, ja jota 

jopa useimmat paavilliset nyt häpeävät: Tuon historian me koko-

amme vanhojen kirjoittajien varmoista teoksista niin lyhyesti ja sel-

västi kuin mahdollista. Tämä pelkkä historiallinen katsaus ilman pi-

dempää selitystä tai kumoamista tulee hyödyllisesti muistuttamaan 

monesta asiasta, ja se tulee oikealla tavalla valaisemaan koko kiis-

taa, sikäli kuin asia koskee vanhojen kirjoittajien niitä mielipiteitä, 

joita on tapana esittää pyhien avuksi huutamisen vahvistamiseksi. 

7 Pyhien avuksi huutaminen ei siis heti seurannut sitä, kun ensin 

Origeneen toimesta Herran vuoden 240 paikkeilla oli alkanut syn-

tyä ja levitä tuo keskustelu autuaitten henkien rukoilemisista. Vielä 

silloin pidettiin lujana tuo Raamatun periaate, että avuksi huutami-

nen on yksin Jumalalle kuuluvaa palvelusta sen mukaan kuin on 
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sanottu: Palvo yksin Herraa, Jumalaasi, ja vain häntä palvele. 

Huuda minua avuksi hädän päivänä. Kuka vain huutaa avuksi Her-

ran nimeä, pelastuu. Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät ole huu-

taneet avuksi nimeäsi. Kun Celsus oli esittänyt, että ei ole rukoil-

tava yksin Jumalaa, vaan myös autuaita henkiä, jotka ovat Jumalan 

luona, Origenes kieltää tämän ja sanoo ainoastaan sen, että ne, jotka 

huutavat Kristuksen kautta avukseen yhtä Jumalaa ja harrastavat 

hurskautta, omistavat ystävinään enkeleitä ja autuaita henkiä, jotka 

pyytämättä ovat heidän kanssarukoilijoitaan. Samoin ainoastaan 

yhdeltä Jumalalta on pyydettävä apua ja suojelusta, johon Jumala 

hyväntahtoisuudessaan käyttää enkeleitä ja autuaitten henkiä (mistä 

kuitenkin Origenes itsekin epäröi). Nämä pitää hyvin ja huolelli-

sesti huomioida.  

8 Pian tämän jälkeen, vuoden 250 paikkeilla, latinalaisten jou-

kossa Cyprianus lisäsi toisen ja uuden askeleen. Eläväthän rukoile-

vat toistensa puolesta, ja Raamatun esimerkin mukaisesti toinen voi 

tässä elämässä oikein jättää itsensä toisen rukousten haltuun, kuten 

noina aikoina oli sellainen tapa, että langenneet kävivät niiden 

luona, joita pidettiin uskonsa tunnustamisen vuoksi kahleissa, ja he 

uskoivat itsensä noiden rukousten haltuun, että heidät sovitettaisiin 

Jumalalle ja Kirkolle, kirja 3, kirje 18. Sen ja myös Origeneen hy-

poteesin pohjalta pyhien esirukouksista toisessakin elämässä Cyp-

rianus, kuolleita kuitenkaan avuksi huutamatta, alkoi kehottaa elä-

viä ennen kuolemaansa, että nämä kuolemansa jälkeen muistaisivat 

[eläviä] Jumalan luona. Ensimmäisen kirjan ensimmäisessä kir-

jeessä Corneliukselle hän sanoo: ́ Muistakaamme toinen toisiamme 

kummallakin puolin93 puolestamme aina rukoillen. Ja jos joku 

meistä ensin kulkee edellä jumalallisen arvonannon nopeudessa,94 

pysyköön Jumalan luona rakkautemme, älköönkä isän laupeuden 

                                                 
93 Kummallakin puolin (utrobique) tässä viittaa taivaalliseen ja maalliseen elä-
mään. 
94 Eli pääsee nopeammin taivaaseen. 



247 

 

luona lakatko rukous veljiemme ja sisartemme puolesta´. Kirjassa 

2 De habitu virginum hän sanoo: ´Kestäkää urhoollisesti, jatkakaa 

hengellisesti, saapukaa perille onnellisesti. Muistakaa vain meitä 

silloin, kun neitsyytenne teissä alkaa saada kunniansa.95´ Tämä 

Cyprianuksen hartaus96 on uutta ja yksityistä ja omaksuttu ilman 

Raamatun ja vanhan kirkon esimerkkiä. Vaikka näyttää siltä, että 

kyseistä hurskautta voidaan puolustaa sen pohjalta, että se puhutte-

lee niitä, jotka yhä olivat tässä elämässä, niin koska siltä kuitenkin 

puuttuu Raamatun todistus ja esimerkki, se myöhemmin vaikutti 

askeleen kohti niiden avuksi huutamista, jotka on tästä maailmasta 

jo otettu pois.  

9 Syystä olemme myös välittämättä niistä kirjoituksista, joita lai-

nataan kuviteltuina tai pseudepigrafisina Cyprianukselta, kuten se, 

mitä kirjoitetaan Saarnassa tähdistä ja tietäjistä, että Herodeksen 

tappamat lapset ovat tietoisia jumalallisista salaisuuksista ja rukoi-

levat vaivannäkömme puolesta Jumalan laupeutta. Samanlaisia 

ovat Korkeimman Capitoliumin senaattorit ja tuomarit,97 joilla on 

hallussaan anteeksiantoa monille ansiottomille ja ovat läsnä juma-

lallisissa säälinosoituksissa ja kostamisissa jne. Apokryfisestä kir-

joituksesta Cyprianuksen kääntymyksestä Nazianzilaisella pu-

humme myöhemmin. 

10 Edelleen Cyprianuksen jälkeen, kun Areioksen harha otti pois 

kunniaa Kristuksen jumaluudelta, ortodoksit todistivat hänen ole-

van tosi Jumala muun muassa sillä argumentilla, että häntä Raama-

tussa huudetaan ja käsketään huutaa avuksi. Noita pyhien avuksi 

huutamisen siemeniä hillittiin sillä jossain määrin ja joksikin aikaa. 

Emme nyt puhu epävarmoista, apokryfisistä ja kuvitelluista kirjoi-

tuksista, joita paavilliset vastikään ovat alkaneet tuoda esiin suuria 

                                                 
95 Nim. taivaassa. 
96 Devotio. 
97 Isojen ja pienten alkukirjainten käytäntö ole erilainen kuin meillä. Alkuteks-
tissä lukee supremi capitolii Senatores et Judices. 
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määriä kunnioitettavan vanhan kirkon nimikkeen turvin, vaan me 

puhumme koeteltujen auktorien varmoista kirjoituksista. 

11 Niin Eusebiuskin säilyttää tietyn ennakkokäsityksen pyhien 

lausumista esirukouksista, mutta hän ei opeta eikä käytä hyväkseen 

heidän avuksi huutamistaan, vaan hän jättää Kristukselle kunnian 

viedä rukouksemme isälle, kirja 10, kirkkohistoria, Konstantinuk-

sen elämästä. Eusebius kuitenkin tekee ponnettomasti, etten sanoisi 

naurettavasti siinä, kun hän yrittää todistaa tuon käsityksen pyhien 

rukoilemisesta Platonin pohjalta, vieläpä sanoilla, joilla hän tun-

nustaa, ettei tuota käsitystä helposti voida todistaa, mutta se silti 

pitää uskoa. Kirjassa 12 Evankelisesta valmistautumisesta hän ni-

mittäin ottaa tämän ajatuksen Platonin Laeista ja puhuu näin: 

´Kuolleitten sieluilla on varmasti tietty voima, jolla he kuoleman 

jälkeen auttavat ihmisten asioita. Tämä käsitys on tosi, mutta sitä ei 

voi todistaa kuin pitkällisillä todisteilla. Pitää kuitenkin uskoa sel-

laisiin puheisiin, koska ne on peritty hyvin muinaisilta miehiltä.´ 

Tällainen on siis Eusebiuksen Platoniin pohjautuva todiste pyhien 

esirukouksista. 

12 Lactantius opettaa, että yhtä Jumalaa on huudettava avuksi. 

Hilarius taas Origenes -tyyppisillä allegorioillaan vuorista ja Juma-

lan korvista (kuten hänellä Hieronymuksen sanoin on tapana edetä 

kreikkalaisin korulausein) puhuu kyllä enkeleitten esirukouksista in 

Psalm. 129. Samoin hän puhuu apostolien ja patriarkkojen suoje-

lusta ja avusta, tai mieluummin enkeleitten, kuten hän sanoo in 

Psalm.124. Hän ei kuitenkaan huuda avuksi enkeleitä tai pyhiä, 

vaan yhtä Jumalaa, ja suo kunnian avuksi huutamisesta Kristukselle 

sen tähden, että uskoo hänen olevan tosi Jumala. Perusteen hän li-

sää in Psalm.124: ´Läsnä nimittäin on hän, ja kun häntä uskollisesti 

huudetaan avuksi, hän luontonsa olemuksen kautta on paikalla ja 

auttaa häntä, joka häneen uskoo.´ On huomionarvoista, että Augus-

tinus taitavasti esittää toisin tuon Origenes -tyyppisen Hilariuksen 

allegorian, jossa tämä käyttää hyväkseen vuorista kertovaa Psalmia 
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124, siten, että sen pohjalta hän ottaa pyhiltä pois avuksi huutami-

sen ja avunannon kunnian ja vaatii sitä osoitettavan vain Jumalalle 

kirjassaan Paimenista luvussa 8: ´Huomaa, miten toivosi ei ole 

vuorilla. Hän sanoo: Minulla on apuni Herralta, joka on tehnyt tai-

vaan ja maan. Älä luule tekeväsi vääryyttä pyhille vuorille sanoes-

sasi: Apuni ei ole vuorilla, vaan Herralta, joka on tehnyt taivaan ja 

maan. Vuoret itse huutavat sinulle, 1.Kor.1, että tekemättä mitään 

vääryyttä vuorille voit turvallisesti sanoa: Apuni on Herralta, joka 

on tehnyt taivaan ja maan. Silloin vuoret eivät ole ainoastaan suut-

tumatta sinulle, vaan silloin ne rakastavat sinua ja suosivat yhä 

enemmän. Jos asetat toivosi niihin, ne tulevat surullisiksi. Enkelin 

osoittaessa ihmiselle monia jumalallisia asioita ja ihmeitä ihminen 

alkoi kumartaa häntä,98 mutta hän palautti takaisin Herran luo hä-

net, joka ikään kuin kohotti silmänsä vuorta kohti, ja sanoi: Älä tee 

niin, vaan kumarra häntä, sillä minä olen sinun ja veljiesi kans-

sapalvelija.´ Näin Augustinus. 

13 Athanasius taas melko usein todistaa Kristuksen tosi jumaluu-

den sillä argumentilla, että hänen apuaan huudetaan hädässä, kuten 

toisessa puheessa areiolaisia vastaan: ´Pyhät eivät pyydä mitään 

joltakin luodulta niin, että se olisi auttaja. Kristus siis, jota pyhät 

huutavat avukseen, on tosi Jumala.´ Kolmannessa puheessa taas: 

´Luotu ei palvo luotua, vaan Jumalaa. Siispä Kristus, jota palvo-

taan, on Jumala.´ Kirjassaan Sanan inkarnaatiosta hän todistaa 

avuksi huutamisen tai palvonnan pohjalta: ́ Sana asuu Kristuksessa, 

mutta ei niin kuin muissa pyhissä, vaan persoonallisesti. Hänhän 

sanoo: Jos palvot ihmistä Kristusta siksi, että siellä asuu Jumalan 

sana, samalla lailla palvo myös pyhiä. Jumalan tähden, joka pitää 

heissä asuntoaan.´ Vaikka tämä Athanasiuksen perustus kumoaa 

täysin luotujen avuksi huutamisen, paavilliset kuitenkin yrittävät 

                                                 
98 Ilm. 22:9. 
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Athanasiuksen nimen varjolla erään pseudepigraafisen99 ja kuvitel-

lun saarnan pohjalta kaikkein pyhimmästä jumalansynnyttäjästä 

vakiinnuttaa pyhien avuksi huutamisensa, koskapa tuo kuviteltu At-

hanasius sanoo siinä näin: ´Kuule jo Daavidin ja Aabrahamin tytär, 

ja kallista korvasi rukouksiimme, äläkä unohda kansaasi äläkä 

meitä, jotka olemme isäsi perheestä ja kodista. Sinun puoleesi me 

huudamme, muista meitä kaikkein pyhin neitsyt, ja suo meille näi-

den vähäisten sanojemme takia suuret lahjasi armojesi rikkaudesta, 

sinä, joka olet armoa täynnä.´ Samoin: ´Rukoile puolestamme, 

rouva ja valtiatar, kuningatar ja Jumalan äiti.´ 

14 Tähän mennessä siis 350 vuotta ja enemmän Kristuksen syn-

tymästä kirkko ei tuntenut julkisessa niin sanoakseni praksikses-

saan100 pyhien avuksi huutamista. Lopulta kuitenkin Herran vuoden 

370 paikkeilla se alkoi kulkeutua julkisiin seurakunnan kokoontu-

misiin Basiliuksen, Nyssalaisen ja Nazianzilaisen kautta panegyy-

rirukouksissa101 samaan aikaan kun samat kirjoittajat johdattivat 

munkkilaisuuden Egyptistä ja Syyriasta Kreikkaan. Tämä näyttää 

olleen munkkilaisuuden osa tai lisä. Palladiuksen ja Theodoretuk-

sen laatimista elämänkerroista (mikäli ne kaikki ovat γνήσια102) 

voidaan selvästi päätellä, että noiden munkkien parissa vakaumus 

pyhien avuksi huutamisesta oli jonkin verran aiemmin erämaissa jo 

yksityisesti omaksuttu ja käytäntöä. Julkisiin kirkon kokoontumi-

siin sitä ei vielä selkeästi osoitettavalla tavalla ollut tuotu eikä 

omaksuttu. Basilius, Nazianzilainen ja Nyssalainen olivat ensim-

mäisiä, jotka toivat sen Kirkkoon yksityisten ja munkkien hartauk-

sien sekä rahvaan vakaumusten piiristä. Puhetaiteellisen koulutuk-

sen saaneina he ylistivät ja tavoittelivat kaunopuheisuutta eivätkä 

tyytyneet tuohon vanhan kirkon hurskaaseen yksinkertaisuuteen, 

jonka edellä olemme osoittaneet Smyrnan seurakunnan kirjeen ja 

                                                 
99 Tekijänimeltään väärän/väärennetyn/keksityn. 
100 Käytännössään. 
101 Vainajien muistoksi tapahtuva. 
102 Aitoperäisiä. 
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Dionysiuksen pohjalta, miten asia kuului marttyyrien muistami-

seen, vaan he koristelivat panegyyrirukoukset puhetaidollisilla ko-

rulauseilla ja retorisilla apostrofeilla103 ja sillä mikä liittyy 

προσωποποιίαν104 kuvailmaisuun, niin että he kuin julkiseksi dog-

maksi otettuna liioittelivat suunnattomasti sitä Origeneen aikana 

vielä apokryfistä ja yksityistä käsitystä pyhien mukana rukoilemi-

sesta ja avunannoista, ja käänsivät rukouksen heidän puhutteluk-

seen, joiden muistoa vietettiin, ja niin [panegyyri]rukouksen muoto 

kallistui avuksi huutamisen suuntaan. Heillä ei kuitenkaan ollut tä-

hän esimerkkejä sen enempää Raamatusta kuin vanhemmalta ja 

puhtaammalta vanhalta ajalta.  

15 Tätä puhetaidollisiin kuvioihin liittyvää me emme pelkästään 

sepittele noista isistä, vaan he itse tarjoavat mahdollisuuden arvi-

oida asiaa. Nazianzilainen itse nimittäin osoittaa monia esimerk-

kejä apostrofista ja prosopopoeian puheesta, kuten puheessa py-

hästä pääsiäisestä sanoessaan: ´Oi pääsiäinen, sinä suuri ja pyhä, 

koko maailman puhdistus. Sinun kanssasi puhu kuin jonkun elävän 

kanssa.´ Puheessan 1 Julianukselle: ´Kuulkaa tämä, kaikki kansat. 

Kaikkia puhuttelen laajalla saarnalla. Kuulkaa kansat, kielet, kai-

ken aikaiset, sekä te, jotka nyt elätte, että te, jotka olette vielä syn-

tyvä. Ja jotta saarnani olisi vielä laajempi, kuulkaa, kaikki taivaitten 

sotajoukot, kuulkaa kaikki enkelit. Kuule myös sinä, suuren Kons-

tantinuksen sielu, jos jotakin tunnet (ει τις αισθησις) ja muut kristi-

tyt keisarit. Samoin kutsun tämän panegyyrin äärelle kaikki sielut´ 

jne. Pian taas: ´Mikä on tämä asia, keisareista jumalallisin? Minun 

on pakko syyttää häntä kuin läsnä olevana ja kuulevana, vaikka hä-

net on Jumalan seuraan asetettu ja niin paljon muista erotettu kuin 

miten paljon parempaan valtakuntaan hän on siirtynyt.´ Toisessa 

puheessa hän lopussa puhuttelee105 kuollutta Julianusta pitkällä 

                                                 
103 Kuvitellun puhuttelu. 
104 Prosopopoeia; puhutaan toisessa roolissa tai toisen suulla. 
105 Compellat; puhuttelee, vetoaa rukoustyyppisellä puheella. 
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apostrofilla. Sellaisia esimerkkejä hänellä on runsaasti runoissaan. 

Vaikka ne samalla tavoin kuolleitten rukousten kohdalla käyttävät 

puhetaidollisia vakuutteluja, niin vaikka ne eivät ole teeskenteleviä, 

ne eivät silti ole aivan varmoja tästä käsityksestä106, vaan epävar-

moja, kuten pian osoitamme. 

16 On vaivan arvoista huomata, että Basilius ei tuonut pyhien 

avuksi huutamista panegyyreihinsä Raamatun todisteiden, esimerk-

kien eikä vanhan kirkon julkisten toimitusten pohjalta, vaan rah-

vaan ja naikkosten107 yksittäisistä hartauksista. 

Vanhan kirkon riitistä hän pitää sen, mitä hän sanoo kirjoitukses-

saan in Gordium martyrem: ´Vietämme hänen juhlaansa, joka sel-

laisena päivänä joutui taisteluun Kristuksen kuoleman puolesta. 

Esittäessämme pyhien elämää me ensin ylistämme Herraa hänen 

palvelijoittensa kautta. Sitten ylistämme itse vanhurskaita ja ilah-

dutamme kansaa kertomalla kunniakkaista teoista.´ Samoin: ́ He ei-

vät tarvitse koristuksekseen meidän ylistyksiämme, mutta me tar-

vitsemme heidän elämästään kertomistaan ja muistamistaan jälji-

telläksemme heitä.´ Puheesta in manantem martyrem käy selvästi 

ilmi se, mitä hän itse liittää mukaan rahvaan ihmeitä ja näkyjä kos-

kevista käsityksistä ja kertomuksista. Hän sanoo: ́ Palauttakoon ku-

kin mieleensä sen, mitä muistaa. Muistakaa marttyyria, niin moni 

teistä kuin hänet on unien kautta saavuttanut, ja niin moni kuin tällä 

paikalla teistä on saanut hänet rukouksilla σύνεργον108, joiden 

luona hän nimeltä kutsuttuna (ονόματι κληθείς) on teoissa läsnä, 

jotka hän on harhailleina palauttanut, jotka hän on elvyttänyt heik-

koudesta, joille hän on palauttanut jo kuolleet lapset ja joiden elä-

                                                 
106 Tämä käsitys eli sen ajan retoristen panegyyrirukousten oikeellisuus. 
107 Muliercula on diminutiivi, mutta ei välttämättä erityisen halveksiva: ”heikko 
nainen”. Rahvas (vulgus) ja naikkoset ovat tietämättömyydessä uskoaan harjoit-
tavia maallikoita. 
108 Työtoveriksi. 
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mää hän on pidentänyt. Tuokaa tämä yhteen, ja elävien kesken ja-

kakaa keskenänne: mitä kukin tietää, jakakoon sille, joka ei tiedä, 

ja joka ei tunne, saakoon häneltä, joka tuntee´ jne. 

Samalla lailla Homilia 40 marttyyrille ei mene niin kuin tietty 

käännös sanoo:´ Jota ahdistetaan, paetkoon heidän luokseen, joka 

on iloinen, rukoilkoon heitä´, vaan se resitatiivisesti esittää rahvaan 

ja naikkosten tulon yhteen: ´Jota ahdistetaan, pakenee neljänkym-

menen luokse, joka iloitsee, juoksee heidän luokseen´, jotta edelli-

nen löytäisi ratkaisun harmeihinsa, ja jotta jälkimmäisen suotuisat 

asiat pysyisivät sellaisina. Tällä kohtaa lastensa puolesta rukoileva 

hurskas nainen yllätetään pyytämästä matkustavalle puolisolle pa-

luuta ja sairaalle parantumista. 

Tässä Basilius puhkeaa puheopillisiin huudahduksiin: ´Nämä 

ovat ne, jotka ovat jakaneet alueemme keskenään (διαλιπόντες) ja 

vartioivat sitä kuin muureina, eivät sulkien itseään yhteen paikkaan, 

vaan tullen vierailijoiksi monissa paikoissa, mikä on paradoksi, ei-

vät tule vastaan ottajien luokse erotettuina yksitellen, vaan he 

kaikki ovat samassa ja ovat kaikki kunkin luona. Oi riittävä hyvän-

tekeväisyys, kristityille valmistettu apu: marttyyrien kirkko! 

Kuinka paljon näkisitkin vaivaa löytääksesi jonkun yhden heistä, 

joka lepyttää puolestasi (δυσωπου̃ντα) Jumalaa rukoiltuna: heitä on 

jo neljäkymmentä´ jne. Näiden marttyyrien kanssa toteutukoot ru-

kouksenne. Oi ihmissuvun yhteiset vartijat, hyvät kumppanit 

(κοινωνοί) huolissamme, työtoverit rukouksissamme, voimakkaat 

lähettiläät´ jne. 

Vaikka näitä pidettäisiinkin πανηγυρικω̃ς109 puhetaitoharjoituk-

sena Raamatun ulkopuolella, ilman Jumalan sanaa ja varhaiskirkon 

esimerkkien ulkopuolella, niin että ei sanallakaan mainita Kristuk-

sen esirukousta, ikään kuin hän itse olisi luopunut Kirkon johtami-

                                                 
109 ”Panegyyrillisesti” eli vainajien ylistyspuita koskien. 
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sesta ja jakanut hallintansa tehtävät kuolleitten kaikkialla läsnä ole-

ville hengille, mikä taistelee Kristuksen valtakunnan ja pappeuden 

ikuista tehtävää vastaan, ja mitä Augustinus ei myönnä, kuten myö-

hemmin huomautamme, on kuitenkin nähtävissä, kuinka suuri kal-

listuma uskontoa koskevassa opissa ja hurskauden harjoituksissa 

tapahtuu, kun rahvaan ennakkokäsityksiin liittyy suurten ja puhe-

taitoisten miesten auktoriteetti. Kun Basilius sai aikaan tällaisen 

alun, pian menivät pidemmälle ne, jotka ihailivat Basiliusta ja otti-

vat omakseen. 

17 Basiliuksen veli Nyssalainen sanoo puheessaan marttyyri 

Theodosiukselle: ´Jotka koskettavat reliikkejä, rukoilevat kuin kai-

kilta osin kokonaista ja vahvaa marttyyriä, että tämä toimittaisi hei-

dän puolestaan Jumalan luona lähettiläänvirkaa kertoakseen, että he 

anovat apua Jumalan palvelijalta, joka avuksi huudettuna haluamal-

laan hetkellä hankkii palveluksia.´ Pian taas: ´Sinä, missä vain olet-

kin, tule tänne luoksemme. Me vuorollamme kutsumme sinua, joka 

kutsut. Olet sitten korkealla taivaassa, kierrät ympäri jotakin tai-

vaallista kaarta, palvot Jumalaa asetettuna enkeleitten kuoroihin; 

kaikki nuo vähäksi aikaa keskeyttäen tule meidän luoksemme, jotka 

palvelemme ja kunnioitamme sinua. Tarvitsemme paljon hyviä pal-

veluksia, toimi sinä puolestamme yhteisen kuninkaan luona lähet-

tiläänvirassa. Vaikka olet poistunut tästä elämästä, tunnet inhimilli-

set tarpeet, hanki meille rauha. Me, jotka olemme säilyneet hyvässä 

kunnossa tähän mennessä, kiitämme sinua siitä, mutta pyydämme 

turvaa myös jatkossa. Jos on tarve suurempaan apuun, käytä veljiesi 

marttyyrien kuoroa ja rukoile yhdessä kaikkien kanssa: monien 

vanhurskaitten rukoukset poistakoot kansojen rikokset. Muistuta 

Pietaria, herätä Paavali ja kutsu Johannesta ottamaan huolekseen 

seurakunnat.´ Samoin in vita Ephrem: Muista meitä kaikkia sinä, 

joka olet elämän ruhtinaan luona, ja hanki meille syntien anteeksi-

anto.´ Ja in vita Meletii: ´Hän puhuu jo Jumalalle kasvoista kasvoi-
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hin ja pyytää erheisiimme anteeksiantoa´ jne. On ilmiselvää, mil-

laisia ajatuksia nämä ovat, jos ne punnitaan Raamatun kaanonin ää-

rellä. Varhainen kirkko ei varmasti tuntenut eikä opettanut noin, ja 

myöhemmin myös Augustinus hylkäsi sen, minkä Nyssalainen va-

kuuttaa varmaksi, kuten marttyyrien läsnäolon, ja sen, että ne näke-

vät elävien hädän, ja että pyhien avusta pitäisi kiittää. 

18 Noita polkuja, jotka eivät todellakaan olleet vanhoja, vaan 

tuolloin sangen uusia, seurasi samoihin aikoihin myös Nazianzilai-

nen. Jos Raamatun normi ja lamppu pannaan syrjään ja vähäksi ai-

kaa hellimme omia ajatuksiamme, helppo ja altis on taipumus tähän 

käsitykseen tai hartauteen. Jälkipolvien tunneside on nimittäin eri-

tyinen ja ihmeteltävä niitä kohtaan, jotka ovat täältä poistuneet, var-

sinkin niitä, joiden hyveitä ihailemme tai joiden kanssa olemme ol-

leet mielellämme tekemisissä. Niin myös pakanakansat loivat san-

karinsa ja demoninsa, kuten Plutarchus kuvaa Romuluksessa. Na-

zianzilainen puhuu siis tuon inhimillisen tunteensa, mutta ei Raa-

matun pohjalta puheessaan Basiliukselle: ´Nyt hän viettää elämää 

taivaissa, ja siellä hän luullakseni tarjoaa uhreja puolestamme ja ru-

koilee kansan puolesta. Vaikka hän onkin jättänyt meidät, hän ei 

kuitenkaan kokonaan ole jättänyt. Sinä pyhä ja jumalallinen pää, 

katso meitä korkeudesta, pysy rukouksissasi, taivuta minut kestä-

mään urhoollisesti ja muuta koko elämämme meille paremmaksi. 

Kun matkaamme täältä pois, ota meidät siellä vastaan asuntoihisi.´ 

Athanasiukselle: ´Katso sinä meitä armollisena korkeuksista ja oh-

jaa tätä kansaasi, vaali meitä rauhassa, ohjaa taistelussa ja aseta 

luoksesi.´ Cyprianukselle: ´Katso sinä armollisena meitä korkeu-

desta, ohjaa puhettamme ja elämäämme, paimenna tätä lammastar-

haa, karkota sudet´ jne. Näin siis vähän ennen Herran vuotta 400 

alkoivat vuolain ja kuin kultaisin panegyyripuheitten virroin pyhien 

avuksi huutamisen oljet tai jätteet kulkeutua kirkkoon. 

19 Noiden aikojen historiassa on huomattava, että noita panegyy-

ripuheita ei kaikkialla ja kaikkien toimesta otettu vastaan varmoina, 
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tosina ja katolisina oppeina. Tästä on huomattava todiste se, että 

panegyyrien kirjoittajat itse retoristen liioittelujensa keskellä eivät 

peittele epäröintiään, ja että heidän on pakko lieventää puhetaiteel-

lisia kuvailmaisujaan. Nazianzilaisen puhetaiteillessa, miten Basi-

lius taivaissa uhraa uhreja ja rukoilee kansan puolesta, hän lisää sul-

keisiin: ως οιμ̃αι (luullakseni). Isänsä hautakirjoituksessa hän sa-

noo: ´Nyt hän hyödyttää rukouksillaan enemmän kuin ennen ope-

tuksellaan niin paljon kuin hän nyt on lähempänä Jumalaa kun on 

päässyt enkelisäädyn arvoon ja rohkeuteen.´ Pian hän kuitenkin li-

sää korjauksen: πείθομαι δέ (kuten olen vakuuttunut). Samoin hän 

toteaa: ει μὴ τολμηρὸν του̃το ειπει̃ν (ellei ole liian rohkeaa sanoa 

tätä). Aiemmin 1. puheesta Julianukselle tuomamme: ´Kuule sinä-

kin, Konstantinuksen sielu ει τις αι̃σθησις´ (jos on jotakin aistia). 

Samoin: ́ Minun on pakko puhutella häntä ikään kuin läsnä olevana 

ja kuulevana.´ Basiliukselle: ´Neuvon katsomaan häntä ja καὶ ως 

ορω̃ντος καὶ ορωμένου (ikään kuin hän näkisi ja hänet nähtäisiin), 

valmistautukaa hengeltänne.´ Kaikkein avoimimmin hän tunnustaa 

epäröintinsä sisar Gorgonian hautajaisissa. Siinä hän monien 

apostrofien jälkeen lopulta päättää: ´Jos huomioit meidän kunnian-

osoituksemme, ja jos Jumala suo pyhille sieluille palkintona tämän 

arvon (του̃το γέρας), että he tuntevat, tietävät tai ymmärtävät sel-

laisia asioita (τω̃ν τοιούτων επαισθανέσθαι), ota myös sinä vastaan 

puheemme. Tällä tavalla kirkko ei puhu varmoista, lujista ja kato-

lisista dogmeista tai uskonkohdista, mutta me uskomme ja tie-

dämme, että varma on sanoma ja kaiken vastaanottamisen arvoi-

nen, ja usko se lujasti äläkä yhtään epäile´ jne. 

20 Edelleen on huomattava, miten Nazianzilainen etsi puoltoää-

niä pseudepigraafisista kirjoituksista, koska pyhien avuksi huuta-

minen kärsi vielä silloin epäilyksenalaisuudesta uutuutensa tähden. 

Hän nimittäin lainaa muuan kirjoitusta Cyprianuksen katumuksesta 

ja kääntymyksestä, ikään kuin se olisi ollut itsensä Cyprianuksen 

kirjoittama. Sen mukaan Cyprianus oli ennen kääntymystään ollut 
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tietäjä (magus) ja erään häpäisevän demonin110 kautta koetellut 

erään kristityn neitsyen siveyttä, mutta saatuaan tietää Paholaisen 

ansan tuo neitsyt jätti kaiken muun ja pakeni Jumalan luo tehden 

puolisostaan Kristuksesta itselleen suojelijan. Kun hän tämän oli 

tehnyt ja rukoillut myös neitsyt Mariaa auttamaan vaarassa olevaa 

neitsyttä (καὶ τὴν παρθένων μαρίαν ικετέυουσα  βοηθη̃σαι παρθένω 

κινδυνευούση), tämä oli ollut tuon tytön vapautumisen ja Cypri-

anuksen kääntymyksen tie. Näin Nazianzilainen. 

Tuo kirja Cyprianuksen katumuksesta on kuitenkin apokryfinen 

ja epäilyksenalainen, minkä Gelasius selvästi ja suoraan osoittaa 

Rooman kirkon auktoriteetilla distinctione.decima quinta cap. 

Sancta Romana. Myöskin Hieronymus Luettelossaan ja kommen-

taarissa Joonan kirjaan sanoo: ´Cyprianus oli puhetaidon profes-

sori, ja kanssakäyminen Caeciliuksen kanssa ja tämän kehotus Joo-

nan kirjaa selitettäessä sai hänet kääntymään kristinuskoon.´ Cyp-

rianus itsekään ei toisen kirjan toisessa kirjeessä kääntymyksensä 

historiaa yhteen kootessaan puhu mitään tuollaisesta tietäjänä olon 

tragediasta. 

21 Koska katolista on se, minkä Lerinumilainen hyvin määritte-

lee: mikä aina, mikä kaikkialla ja mikä kaikkien uskovien toimesta 

Raamatun pohjalta on jatkuvasti ollut omaksuttu, on lisättävä myös 

tämä huomio, että noina aikoina pyhien avuksi huutamista ei aino-

astaan epäilty, koska se oli alkanut kulkeutua kirkkoon rahvaan ja 

naikkosten yksityisistä hartauksista, vaan sitä myös selväsanaisesti 

ja kiivaasti moitittiin ja se kirjoitettiin harhaoppien luetteloon 

Epifaniuksen toimesta, joka eli suunnilleen noihin aikoihin. Kuten 

kaikkien aikojen kirkkohistoria osoittaa: kun johonkin hyväksyttä-

vän näköiseen kaapuun pukeutuneita harhoja ei voitu (Augustinuk-

sen sanoin) vapaasti ja hyödyllisesti ilman loukkausta kirkossa mo-

nien tärkeiden ihmisten persoonien kohdalla moittia, niitä samoja 

                                                 
110 Daemonem prostitutorem. 



258 

harhoja arvioitiin vapaasti muiden, vähäarvoisempien tai vähälu-

kuisempien kohdalla, samoin kuin jos ilmeni karkeampia poik-

keamia. Tällä lailla Augustinus tuomitsi pelagiolaisten kohdalla 

sen, mitä on luettavissa melkein samoin sanoin useimpien vanhojen 

kirjoittajien teksteissä.  Samoin Epifanius tarttuu joidenkin traakia-

laisen naikkosten karkeaan poikkeamaan Arabiassa ja Skyyttian 

ylemmissä osissa: neliskulmaisen istuimen äärellä he levittivät sen 

päälle liinan, asettivat päälle leivän tai kakun ja uhrasivat sen Ma-

rian nimelle. Tuo tilaisuus sai hänet arvioimaan ja kiivaasti torju-

maan monenlaisia erilaisia pyhien avuksi huutamisen siemeniä, 

joita monissa paikoin oli alkanut tulla esiin ja jotka olivat alkaneet 

nauttia joidenkin tärkeitten miesten suosiosta. Kysehän ei hänellä 

ollut pelkästään siitä, että naisilla ei olisi lupaa uhrata tai tehdä 

muita julkiseen virkaan kuuluvia sanaan ja sakramentteihin liittyviä 

asioita, tai että yksin Jumalalle pitää uhrata, vaan hän menee pi-

demmälle ja sanoo, että kakun uhraaminen naikkosilta on [us-

kon]tunnustus, että he palvelevat ja palvovat Mariaa. Hän siis siir-

tää tuon keskustelun hypoteesistä teesiksi111 eli kulttitoimituksesta 

pyhien palvonnaksi. Minulle on kyllä tuttu tuo paavillisten 

κρησφύγετον112, se, että he kuvittelevat Epifaniuksen tuomitsevan 

vain pyhien palvonnan, mutta ei heidän avuksi huutamistaan. He 

määrittelevät palvonnan liian suppeasti, nimittäin että sitä osoite-

taan jollekin, joka on olemukseltaan ikuista, ääretöntä, kaikkivalti-

asta jne. Vaikka Epifanius käsittelee tuota aihetta monisanaisesti, 

hän ei silti sanallakaan osoita sellaista erottelua, että pyhiä ei saisi 

palvoa ikuisina ja kaikkivaltiaina Jumalina, mutta heitä saisi Juma-

lan luona olevina lähettiläinä ja auttajina huutaa avuksi hädässä 

sekä lepyttää tietyillä kulttitoimituksilla, lupauksilla tai lahjoilla. 

Mutta eivät egyptiläisetkään, joiden Epifanius kirjoittaa palvoneen 

faaraon tytärtä Mooseksen elättämisen takia, niin hulluja olleet, että 

                                                 
111 Hypoteesi=otaksuma, teesi=väittämä. 
112 Pakokeino. 
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olisivat ajatelleet hänen olleen olemassa ikuisuudesta. Mitä hän 

ymmärtää latrialla ja palvonnalla,113 sen hän itse selittää esimer-

kein, kuten kun Jeremian kirjassa he palvovat taivaallisia joukkoja 

ja taivaan kuningatarta. Nooan uhri oli tunnustus siitä, että hän 

kiitti elossa säilymisestään Jumalaa, Jaakobin uhri hänen vuodatta-

essaan öljyä kivelle oli pyyntöä elannosta ja vaatteista, ja että hän 

vierailla seuduilla vaeltaessaan pääsisi takaisin vahingoittumatto-

mana. Sellaisten uhrien eli sellaisen palvonnan, joka pyytää hyviä 

palveluksia ja apua hädässä, Epifanius vakuuttaa olevan yksin Ju-

malalle kuuluvaa kulttipalvelua. Siksi hän itse kirjansa Kollyridi-

aaneja114 vastaan alussa ja lopussa apua pyytäessään harhoja vas-

tustaakseen ja totuutta valaistakseen ei huuda avuksi Mariaa, vaan 

Jumalaa, ja sanan palvoa sijaan käyttää sanoja θεὸν αιτησάμενοι 

και επικαλούμενοι, rukoillen ja huutaen avuksi Jumalaa, mistä käy 

selvästi ilmi, että palvontaan sisältyy myös avuksi huutaminen, ku-

ten edellä on osoitettu. 

22 Pyhien palvonnasta tai avuksi huutamisesta Epifanius puhuu 

kirjassa Antidikomarioniitteja vastaan seuraavasti: ´Olkoot pyhät 

kunniassa ja heidän leponsa kirkas. Ei kuitenkaan sovi kunnioittaa 

pyhiä enemmän kuin on soveliasta, vaan kunnioittaa heidän Her-

raansa.´ Hän lisää, että tämä tuomitaan Raamatussa ja sanoo, että 

on tuleva niitä, jotka osoittavat kulttipalvelua kuolleille, kuten 

myös Israelissa tahtiin. Muistamisen arvoista on, kun hän sanoo, 

että pitää oppia itse pyhiltä, mitkä kunnioitukset kuuluvat Juma-

lalle, mitkä taas pyhille, eikä niitä kunnianosoituksia (kuten pal-

vonta ja avuksi huutaminen), joita pyhät itse eläessään osoittivat 

Jumalalle, saa harhaisesti osoittaa myöhemmin joko pyhille itsel-

leen tai muille. Epifaniuksen sanat kuuluvat: η τω̃ν αγίων κατὰ 

καιρὸν εις θεὸν δόξα jne. ´Kunniaa, jota pyhät omana aikanaan 

                                                 
113 Per λατρείαν et adorationem. 
114 ”Leivänuhraajat” (tai kakun-). 
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osoittivat Jumalalle, toteutettiin muita kohtaan, jotka eivät näe, ja 

totuudesta tuli harha.´ Kollyridiaaneja vastaan hän sanoo: ´Jotkut 

ajattelevat ja puhuvat Mariasta halveksivasti, jotkut taas kallistuvat 

toiseen suuntaan ja kunnioittavat häntä yli sen, mikä on sopivaa.´ 

Samoin: ”Vanhurskaan teon varjolla Paholainen ihmisten mieliin 

pujahtaen jumalallistaa kuolevan luonnon, valaa patsaita muistutta-

maan ihmiskuvaa, jotta nämä palvoisivat kuolleita, toisivat kuvia 

palvottaviksi petollisella mielellä yhtä ja ainoaa Jumalaa pettäen. 

Marian ruumis oli todella pyhä, mutta ei kuitenkaan Jumala; neitsyt 

oli kunnioitettava, mutta häntä ei meille annettu palvottavaksi, vaan 

hän itse palvoi häntä, joka on hänestä lihan mukaan syntynyt. Ja 

Herra siksi sanoi hänelle: ´Mitä sinä tahdot minusta?´, ettei kukaan 

ajattelisi pyhän neitsyen olevan korkeampi ja liukuisi liiallisessa 

ihailussaan heresiaan.” Koko tämän keskustelun Epifanius vie pois 

inhimillisten tunteitten päätelmistä Raamatun normin äärelle oikein 

ja epäsuorasti kumoten Basiliuksen ja Gregoriuksen argumentit, 

kuten vertailusta voidaan helposti havaita. Hän sanoo: ´Mitä Raa-

mattu on kertonut? Kuka profeetoista on käskenyt palvomaan ih-

mistä? Elia ei nähnyt kuolemaa, vaan hänet temmattiin pois. Johan-

nes lepäsi Herran rintaa vasten. Silti Eliaa ei saa palvoa, vaikka hän 

elää, eikä Johannes ole προσκυνητός115, vaikka hän rukouksilla teki 

kuolemansa ihmeteltäväksi. Ei myöskään Teklaa eikä ketään py-

histä palvota. Älköön meitä hallitko αρχαι̃α πλάνη, muinainen viet-

telys, niin että jättäisimme elävän [Jumalan] ja palvoisimme sitä, 

mitä hän on tehnyt, kuten on kirjoitettu: He palvoivat luojan sijaan 

luotua. Jos Jumala ei tahdo enkeleitä palvottavan, kuinka paljon vä-

hemmän Annan tytärtä116?´ Samoin: ´Sana Jumala omaksui lihan 

Marialta, ei kuitenkaan siksi, että neitsyttä palvottaisiin, eikä Maria 

ole kunniassa niin että hän olisi tehnyt hänestä Jumalan. Isää, Poi-

kaa ja Pyhää Henkeä palvottakoon, Mariaa älköön palvoko kukaan. 

                                                 
115 Palvottava. 
116 Nim. Mariaa. 
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Tätä mysteeriä117 ei ole osoitettu (προστέτακται) naiselle, ei mie-

helle, vaan Jumalalle tietyllä ja vakavalla käskyllä. Enkelitkään ei-

vät tajua sellaista kirkastumista. Kääntyköön siis luotu Herran puo-

leen palvomaan vain Jumalaa.´ Samoin: ́ Vaikka Maria olkoon pyhä 

ja kunnioitettava, älköön kuitenkaan palvottava.´ Näin Epifanius, 

joka lisäksi nousee suurella mielen hehkulla ja erityisellä sanojen 

ankaruudella tuota harhaa vastaan, jonka sanoo olleen naisista läh-

töisin, ja lukekoon Epifaniukselta sen, joka haluaa. Koko tuo 

Epifaniuksen väittely ymmärretään paremmin, jos sitä, kuten olen 

sanonut, tarkastellaan sitä seikkaa vasten, millaisia pyhien avuksi 

huutamisen alkusiemeniä noihin aikoihin kirkkoon oli naikkosten 

hartauksien pohjalta alkanut kulkeutua kirkkoon, kuten Basilius 

tunnustaa. Siksi Epifanius sanoo: ”Pitäköön Jeremias naikkoset ai-

soissa, etteivät he hämmentäisi koko maailmaa ja sanoisi: ´Kunni-

oittakaamme taivaan kuningatarta.118´” Samoin: ´Älä usko naista, 

Israel, väisty pois pahan naisen aikeesta.´ 

23 Kardinaali Osius lainaa Efraim Syyrialaista, joka huutaa 

avuksi Mariaa näillä sanoin: ´Ole meille sovittajatar119 ja asianajaja 

tuomion hetkellä, vapauta meidät tulevasta tulesta ja pimeydestä, 

sinä nimittäin olet kristittyjen turva Jumalan luona.120´ Mikäli ky-

seinen Efraim joko sanoi tai kirjoitti tämän, ei ole outoa, millaiseksi 

silloin alkoi kehittyä Marian avuksi huutaminen ja palvonta, jonka 

kimppuun Epifanius niin kiivaasti hyökkää. Efraimhan eli suunnil-

leen Basiliuksen ja Epifaniuksen aikoihin. Koska Epifanius huo-

masi noiden ylen monien käsitysten pyhien palvonnasta vallanneen 

monien mielet, hän päätti kirjansa: ´Tämän olen kirjoittanut niille, 

jotka haluavat oppia Raamatun totuutta. Jos joku ei voi tätä sietää 

                                                 
117 Nim. inkarnaatiota. 
118 Honoremus Reginam coeli. 
119 Conciliatrix. 
120 Tai: Turva kristittyjen Jumalan luona. 
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eikä omaksua hyödyllisenä vaan pikemminkin päinvastaisena, hä-

nelle on sanottava: Joka kuulee, kuulkoon, ja joka on tottelematon, 

olkoon tottelematon.´ Näin Epifanius. 

24 Esitän hieman pidemmälle Kreikan kirkon historiaa ja sitten 

palaan latinalaisiin. Chrysostomus kukoisti parhaimmillaan vuoden 

400 paikkeilla ja tuli pian Basiliuksen ja Nazianzilaisen aikojen jäl-

keen. Joidenkin mukaan hän piti Basiliusta opettajanaan. Koska 

noina aikoina jotkut vakuuttelivat pyhien avuksi huutamisen puo-

lesta, toiset moittivat ja jotkut myös epäröivät, kuten osoitimme, on 

hyödyllistä tutkia, miten Chrysostomus esitti tähän väliin mielipi-

teensä ja veti kirkkoa pois silloin kimppuun hyökkäävistä taikaus-

koisista käsityksistä todellisen avuksi huutamisen perusteisiin. Nii-

den kohtien summa, jotka Chrysostomuksen kirjoituksista tämän 

aiheen käsittelyä koskien on koottavissa, menee näin: 

I Hän näki, että kansan vakaumus rukousten kuulemisesta ja siksi 

myös itse pelastuksesta oli kokonaan laskettu muiden esirukousten 

varaan, ja katumus ja hartaus Jumalaa kohtaan laiminlyötiin. Tätä 

vakaumusta hän usein ja raskaasti moitti, kuten homiliassa 44 Ge-

nesikseen, homiliassa 5 Matteukseen, homiliassa 42 ensimmäiseen 

Korinttilaiskirjeeseen, homiliassa ensimmäiseen Tessalonikalais-

kirjeeseen jne. 

II Pyhien avuksi huutaminen nojautui erityisesti siihen va-

kaumukseen, että me syntiset olemme arvottomia lähestymään itse 

Jumalaa rukouksillamme, tai koska emme ole kuulemisen arvoisia 

rukoillessamme, ovat tarpeen pyhien esirukoukset, suojelut ja me-

ditaatiot Jumalan luona. Chrysostomus yrittää monin paikoin ottaa 

kansasta pois tätä vakaumusta esittäen lupauksia Kristuksen, välit-

täjän, tehtävästä ja esirukouksesta. 

Viidennessä homiliassa Matteukseen: ´Jos valvomme mielel-

tämme, voimme paljon enemmän olla turvassa omalla kuin vie-

raalla rukouksella. Myös Jumala tahtoo lahjoittaa meille pelastuk-
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sen mieluummin meidän itsemme kuin muiden rukoillessa puoles-

tamme. Niin hän lopulta armahti kanaanilaista naista, niin myös 

lahjoitti portolle uskon, ja niin hän myös siirsi ryövärin ristiltä pa-

ratiisiin, ilman kenenkään suojelua, ei kenenkään välittäjän rukous-

ten taivuttamana.´ Homiliassa kaksitoista hän puhuu kanaanilai-

sesta naisesta: ´Armahda minua. Hän ei sano, että minulla on hyvä 

omatunto hyvistä töistä ja luottamus oikeasta elämästä, vaan että 

minä pakenen armahtavaisuuden ääreen, syntisten rauhaisaan sata-

maan, jossa tuomio lakkaa ja jossa on sanomaton pelastus. Sano 

minulle, nainen, miten uskalsit lähestyä Kristusta, vaikka olet syn-

tinen syntisestä? Hän sanoi tietävänsä mitä tekee. Huomaa naisen 

viisaus: hän ei rukoile Jaakobia, ei Johannesta eikä mene Pietarin 

luo, ei haikaile apostolien kuoroa eikä etsi välittäjää, vaan noiden 

kaikkien sijaan pitää seuralaisenaan katumusta, joka on täyttänyt 

asianajajan paikan, ja niin hän saapui korkeimmalle lähteelle, joka 

sanoo siksi tulleensa alas, omaksuneen lihan ja tulleen ihmiseksi, 

että minä uskaltaisin puhua hänelle. Ylhäällä taivaissa kerubit va-

pisevat hänen edessään, serafit pelkäävät, kun alhaalla portto puhuu 

hänen kanssaan.´ Samassa paikassa: ́ Jumalan luona ei tarvita oven-

vartijaa, välittäjää eikä palvelijaa, vaan hän sanoo: Armahda minua, 

Jumala' jne.  

Homiliassa evankeliumin etenemisestä hän sanoo: ´Haluatko tie-

tää, että me Jumalan luona saamme myös itseksemme rukoilles-

samme aikaan enemmän kuin jos muut rukoilisivat puolestamme? 

Kanaanilainen nainen huusi, ja opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. 

Heille hän sanoi: Minua ei ole lähetetty jne. Mutta kun nainen itse 

tuli luo Jeesuksen luo, hän silloin teki hyvän teon. Huomaat, että 

hän torjui asian muiden pyytäessä, mutta naisen itsensä rukoillessa 

huutaen, hän suostui. Koska tiedämme tämän kaiken, vaikka synti-

siä ja arvottomia olemmekin, vaikka olemme yksin ja ilman esiru-

koilijoita, älkäämme lannistuko tai menettäkö rohkeuttamme.´ Sa-

massa paikassa: ́ Muuten ei ole tarvetta suojelijoihin Jumalan luona 
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eikä tarvetta liehitellä muita, vaan vaikka olet yksin ja suojelija 

puuttuu, rukoile itseksesi Jumalaa, ja olet oleva täysin osallinen lu-

pauksesta. Jumala ei niin helposti suostu, kun muut rukoilevat puo-

lestamme kuin jos rukoilemme itse, vaikka olemme täynnä pahaa.´ 

III Vaikka me Raamattu opetuksen mukaan itse huudamme 

avuksi Jumalaa, muiden rukouksia puolestamme ei silti pidä hal-

veksia. Chrysostomus tulkitsee käsitysten pyhien esirukouksista 

puolestamme puhuvan niistä pyhistä, jotka yhä elävät kanssamme 

tässä maailmassa. Paavillisten vilpillisyys on pantava merkille. 

Missä vain Chrysostomus mainitsee pyhien esirukoilun (kuten sa-

noessaan homiliassa 44 Genesikseen: ´Kun uhraamme samalla sen, 

mikä on meistä itsestämme, ja siihen liittyy pyhien esirukous, se 

hyödyttää meitä suuresti.´ Samoin viidennessä homiliassa Matteuk-

seen: ´Heillä on voimaa puolestamme, pyhien mitä suurimpia ru-

kouksia ja pyyntöjä´. Ja homiliassa ensimmäiseen Tessalonikalais-

kirjeeseen: ´Älkäämme halveksiko pyhien rukouksia, vaan rukoil-

kaamme myös, että he rukoilisivat puolestamme ja ojentaisivat kä-

tensä´). Tämän kaiken paavilliset tulkitsevat tarkoittavan pyhiä toi-

sessa maailmassa. Chrysostomus kuitenkin suoraan ja selvästi pu-

huu tässä maailmassa elävistä pyhistä. Homiliassa 44 Genesikseen 

hän nimittäin tuo esimerkkejä pyhien esirukouksista Genesiksen lu-

vusta 18 sekä kohdista Jer.11 ja 14. Homiliassa ensimmäiseen Tes-

salonikalaiskirjeeseen hän lainaa esimerkkejä Apostolien tekojen 

luvusta 12, Filippiläiskirjeestä 1 ja 2 ja 2toisen Korinttilaiskirjeen 

luvusta 2, jotka kaikki puhuvat elävien esirukouksista. Hän myös 

tuossa homiliassa esittää Jeremiaan lausuman: ´Jos Mooses ja Sa-

muel seisoisivat´ jne. sanoen: ´Jos he nyt seisoisivat´. Samoin: ει 

τοίνυν ου̃τος ην νυν καὶ ταυ̃τα έλεγεν eli ´jos Mooses nyt olisi ja 

puhuisi: Tuhoa minut´ jne. 

IV Chrysostomus kyllä painottaa melko usein, että Jumala tekee 

useasti hyvää lapsille ja jälkeläisille hurskaitten isien tähden. Tässä 

tarkoituksessa hän joitakin kertoja tuo esiin noita raamatunlauseita: 
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´Olen muistanut testamenttiani Aabrahamille´. Samoin: ´Palveli-

jani Daavidin tähden suojelen tätä kaupunkia.´ Homilia Genesik-

seen 41 ja 44, homilia 27 Matteukseen jne. Tämä ei tarkoita mitään 

muuta kuin että Jumala teolla vahvistaa sen, minkä hän armostaan 

lempeästi on luvannut, ja ´tekee laupeuden tuhansille niille, jotka 

rakastavat minua.´ 

V Joissain paikoin myös Chrysostomus kallistuu tuohon vulgää-

riin silloin jo alkaneeseen käsitykseen toisessa elämässä elävien py-

hien rukouksista ja suojelusta, kuten puhuessaan ihmeistä, joita ta-

pahtui marttyyrien haudoilla. Niin hän puhuu in Babylam marty-

rem: ´Pyhien voima siellä, minne he täältä ovat muuttaneet, on pe-

lottava niin kuninkaille, demoneille kuin vieläpä itse demonien pää-

miehelle.´ Samoin in Juventium ac Maximum martyres hän sanoo: 

´Kuten taisteluissa haavoittuneet sotilaat näyttävät haavojaan ja pu-

huvat luottavaisesti kuninkaalle, samoin myös nuo kantaen käsis-

sään pois leikattuja päitään ja tuoden ne keskelle esiin voivat saada 

taivaitten kuninkaan luona mitä vain haluavat.´ Homiliassa 22 roo-

malaisille: ́ Jos Paavali täällä ollessaan rakasti siinä määrin ihmisiä, 

paljon enemmän hän tuolla osoittaa palavampaa rakkautta.´ 

VI Kuitenkaan niissä kirjoituksissa, joiden varmasti tiedämme 

olevan Chrysostomukselta, hän ei opeta, ei puolusta eikä toteuta 

pyhien avuksi huutamista. Kun marttyyrien haudoilla silloin ko-

koonnuttiin kuulemaan sanaa, hoitamaan sakramentteja ja vuodat-

tamaan Jumalalle rukouksia, Chrysostomus itse puheessa Babylalle 

kertoo, millainen ajatus siitä vähitellen ja hiljaa ihmisten mielissä 

oli kehittynyt. Hän sanoo: ´Jos joku on sellaisten hautojen lähellä 

ja arkun katsominen koskettaa mieltä, sielu samoin tuntee, että hän, 

joka siellä makaa kuolleena, samalla ikään kuin vuodattaa rukouk-

sia ja hänen tunnetaan olevan läsnä´ jne. Kuitenkaan Chrysostomus 

ei huuda avuksi marttyyrejä, vaan itse Jumalaa. 
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25 Jälleen lukija huomatkoon, miten paavilliset jäävät vaille tosi 

todisteita ja pakenevat ad ψευδεπίγραφα121. Olemme muualla 

osoittaneet, että Chrysostomuksen nimellä kulkeva messu on kuvi-

teltu122, ja saman laatuinen on myös homilia Pietarin ja Paavalin 

syntymäpäivänä. Ne esittävät epäsopivia, vääriä ja kieroon kään-

nettyjä raamattusitaatteja, kuten: ´Pietari ja Paavali, pyydämme 

teitä rukoilemaan puolestamme, täyttäkää lupauksenne. Nämä ovat 

teidän kokoontumisianne, joista toisen on lause: Tulkaa kanssani 

älköönkä meiltä puuttuko hyvää. Toisen taas: Pyrin kuolemani jäl-

keen mainitsemaan teidät.´ Niin myös homilioiden Antiokian asuk-

kaille tiedetään kootun monista eri kohdista ja eri kirjoittajilta.´ 

Noista 66. kuuluu näin: ´Hän, joka oli puettu purppuraan, lähes-

tyy noita hautoja syleilläkseen niitä, ja pantuaan pois ylpeytensä 

hän seisoo aikeissa pyytää pyhiltä, että he rukoilisivat hänen puo-

lestaan Jumalan luona, ja hän rukoilee myös kuolleita näyttämöiden 

rakentajaa ja kalastajaa suojelijoinaan.´ Tämä on luettavissa mel-

kein samoin sanoin saarnojen joukossa, jotka on osoitettu Augusti-

nukselle kertoen pyhästä Paavalista. Myös kanonisti Garetius lai-

naa tuota samaa ajatusta paljon myöhemmältä kirjoittajalta, 

Theodorus Daphnopatukselta. Aidoissa ja varmoissa Chrysosto-

muksen kirjoituksissa ei lue mitään tällaista. Se, minkä paavilliset 

tuovat homiliasta eksiilistä paluun jälkeen, missä Chrysostomus sa-

noo: ´Olen kutsunut teidät apostolien luo, menkäämme Timoteuk-

sen ja Andreaan luo´ jne., ne eivät ole avuksi huutamisia, vaan hän 

johtaa kansaa pohtimaan esimerkkejä pyhien vainoista, kuten ru-

kouksen asiayhteys selvästi osoittaa. Niin Kölnin jesuiitat yrittävät 

todistaa pyhien avuksi huutamisen Chrysostomuksen viidennestä 

homiliasta Matteukseen. He lainaavat sanoja näin: ´Tätä emme 

sano kieltääksemme, että pyhiä pitää rukoilla.´ Tämä on kuitenkin 

                                                 
121 Pseudepigrafien ääreen. 
122 Nim. Chrysostomuksen kirjoittamaksi. 
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selvä väärennös. Chrysostomuksen sanat menevät: ´Siunaamme123, 

ei niin, että kieltäisimme, että pyhien pitää rukoilla syntisten puo-

lesta.´ Hän siis tarkoittaa olevansa kieltämättä sitä, että pyhien pitää 

rukoilla syntisten puolesta (ja hän puhuu lainaamansa esimerkkien 

osoittamin tavoin tässä maailmassa elävistä pyhistä). 

26 Chrysostomus siis hieman painoi alas tätä lisääntyvää pyhien 

avuksi huutamisen taikauskoa, ja yritti viedä oppia hurskaasta 

avuksi huutamisesta takaisin lähteille, mutta katsokaamme, mitä te-

kivät ne, jotka seurasivat hänen perässään. 

27 Niceforus kirjoittaa Kyyroksen piispan Theodoretuksen ol-

leen Chrysostomuksen oppilas ja seuraaja. Hänen kirjoituksissaan 

(mikäli ne kaikki ovat γνήσια124) on luettavissa täysin keskenään 

vastakkaista ja ristiriitaista tässä aiheessa. On olemassa kaksitoista 

kirjaa, Kreikkalaisten affektien hoitamisesta, joista Niceforus ei 

Theodoretuksen yövalvomisten125 luettelossa tosin mainitse mitään, 

ja joista kahdeksassa monin sanoin suositetaan ja vahvistetaan py-

hien avuksi huutamista. Kommentaareissa Paavalin kirjeisiin, joi-

den tiedämme varmasti Niceforuksen luettelon pohjalta olevan 

Theodoretukselta, puhutaan täysin päinvastaista. On kiistelyn ulko-

puolella, että niillä kirjoituksilla, joiden kirjoittaja on epävarma, ei 

ole samaa painoarvoa ja auktoriteettia kuin niillä, joiden kirjoitta-

jista on varma todistus. 

Erilaisten ja keskenään taistelevien isien mielipiteitten välillä on 

aina katsottava, kumpi on enemmän raamatunmukainen.  

Noissa kirjoissa siis, joiden nimi on Kreikkalaisten affektien hoi-

tamisesta, kirjoittajan tarkoituksena on osoittaa evankelinen totuus 

kreikkalaisten ja pakanoiden filosofiasta, kuten nimi osoittaa. Näin 

                                                 
123 Tai: puhumme hyvin. Sanat kirjoitettu erikseen (bene dicimus). 
124 Aitoperäisiä. 
125 Yövalvomiset (lucubrationes) viitannevat kirjoituksiin, joita monet kirjoitti-
vat yöllä. Lutherkin puhuu kirjoituksistaan ”yövalvomistensa sekasotkuina”. 
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kahdeksannessa kirjassa aikoessaan käsitellä marttyyrien kunnian-

osoituksia, että heitä on kunnioitettava kuin kaupunkien vartijoina 

ja aluepäällikköinä, ja heidän rukouksiaan ja väliintuloaan Jumalan 

luona ihmiset käyttävät hyväkseen, ja vasta heidän kauttaan he saa-

vat jumalallisia lahjoja ja heitä on kunnioitettava, hän esittää monia 

ajatuksia filosofeilta ja runoilijoilta, varsinkin Hesiodukselta ja Pla-

tonilta, että myös pakanakansat olivat palvelleet sankareitaan ja de-

moneitaan sillä lailla, nimittäin φύλακας θνητω̃ν ανθρώπων 

πλουτοδότας126  Hesioduksen mukaan, ja oli tapana θεραπεύειν κὰι 

προσκυνει̃ν αυτω̃ν τὰς θήκας127 Platonin mukaan. 

Tämän vertailun jälkeen hän lopulta kirjan loppupuolella päättää, 

että kristityt eivät palvele marttyyreitä ainoastaan sillä tavalla, vaan 

paljon enemmän. Hän sanoo: ´Marttyyrien temppelit ovat huomat-

tavat suuruudestaan ja loistostaan, emmekä käy niissä vuosittain 

kerran tai kaksi tai viidesti, vaan vietämme heidän juhlapäiviään 

tavan takaa. Jotka ovat rikkaita tai terveitä, pyytävät marttyyrejä 

säilyttämään nämä. Jotka taas kärsivät jostakin sairaudesta, pyytä-

vät parantumista. Lisäksi hedelmättömät miehet ja naiset pyytävät 

saada lapsia, vanhemmat pyytävät suojelua saamilleen lahjoille 

eheinä. Matkalle aikovat pyytävät marttyyrejä olemaan matka-

kumppaneina tai pikemminkin matkanjohtajina. Jotka ovat palan-

neet kunnossa, kiittävät tunnustaen heitä kohdanneen hyvän teon. 

Eivät ne, jotka arvelevat lähestyvänsä Jumalia, vaan ne, jotka ru-

koilevat Jumalan marttyyrejä kuin jumalallisina ihmisinä ja esiru-

koilijoinaan, kutsuvat ja rukoilevat heitä avuksi Jumalan luona. 

Hurskaasti ja uskollisesti rukoilevat saavuttavat toivomansa, minkä 

ilmiselvästi todistavat saavutetusta terveydestä toimitetut lupaus-

lahjat: toiset nimittäin ripustavat esille hopeasta tai kullasta valmis-

tettuja silmiä, toiset jalkoja, toiset käsiä´ jne. Näin Theodoretus ot-

                                                 
126 ”Kuolevien ihmisten rikkauksia antavina vartijoina”. 
127 ”Palvella ja kumartaa heidän hautojaan”. 
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sikoimissaan kirjoissa Evankelisen totuuden tuntemuksesta kreik-

kalaisten ja pakanakansojen filosofian pohjalta, joista ei, kuten jo 

sanottu, ole Niceforuksella mitään mainintaa Theodoretuksen yö-

valvomisten luettelossa.  

Sama Theodoretus kuitenkin Paavalin kirjeisiin kirjoittamissa 

kommentaareissaan, jotka Niceforus lukee hänen inter γνήσια kir-

joituksikseen128, Raamatun pohjalta tekee tyhjäksi itse pyhien 

avuksi huutamisen perustan ja ytimet, ja kirjoittaa synodien arvo-

vallan tuominneen tuon taikauskon. Tämän Theodoretuksen todis-

tuksen pitää olla meille sitäkin tervetulleempi, koska noissa laa-

joissa konsiilien kirjoituksissa tuota kaanonia ei ole luettavissa 

siinä muodossa kuin Theodoretus sitä lainaa. Selittäessään Paavalin 

kohtaa Kol.2: ´mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen´ 

Theodoretus toteaa: ´Ne, jotka puolustivat lakia, toivat myös enke-

lit palvottaviksi sanoen, että heidän kauttaan annettiin laki.´ Tämä 

vika säilyi kauan Fryygiassa ja Pisidiassa. Myös Fryygian metro-

polissa Laodikeassa pidetty synodi kielsi lailla rukoilemasta enke-

leitä. Tähän päivään saakka on heidän parissaan ja lähialueilla näh-

tävissä pyhän Mikaelin oratoriumeja129. Nuo siis menettelivät niin 

nöyryyttä toteuttaen, että sanoivat, että kaikkeuden Jumalaa ei 

voida nähdä, ymmärtää eikä päästä lähelle, joten pitää hankkia it-

selle jumalallista hyväntahtoisuutta enkeleitten kautta. Tämä on 

sitä, mistä Paavali puhuu: ´mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palve-

lemiseen.´Tämä merkitsee kulkemista sellaisissa asioissa, mitä ei 

ole nähnyt, sen sijaan, että käyttäisi omaa järkeä ja ajatuksia.´ Sa-

man hän toistaa kolmannessa kappaleessa: ´Paavali käski kiittää 

isää Jumalaa Kristuksen kautta, ei enkeleiden.´ Näin Theodoretus, 

joka myös Harhaoppisten tarujen supistelmassa omisti kainilaisille 

sen, että he huutavat avuksi jonkun enkelin nimeä. Kuitenkaan 

                                                 
128 Aitojen joukkoon kuuluviksi. 
129 Oratorium; muu rukouspaikka kuin kirkko. 
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Andradius ei häpeä kirjoittaa, että pyhien avuksi huutamisen kiel-

täminen on vanhaa kainilaista harhaoppia. 

Tuota Laodikean synodia vietettiin noin Herran vuonna 368 eli 

Basiliuksen ja Nazianzilaisen aikoihin, mikä on huomionarvoista. 

Kannattaa panna merkille, millaisella vilpillä tuo nyttemmin kie-

roon väännetty kaanon on vaihtanut enkelit nurkiksi.130 Kaanon 35 

kuuluu nyt: ´Kristittyjen ei pidä jättää seurakuntaa ja mennä toteut-

tamaan nurkkiin (ad angulos) inhottavia epäjumalanpalvelukseen 

kokoontumisia, jotka kaikki on kielletty. Joka saadaan kiinni tällai-

sesta salaisesta epäjumalanpalvonnasta, olkoon kirottu, koska hän 

on jättänyt Herramme Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, ja kul-

kenut epäjumalien luo´ jne. Toisessa editiossa lukee: ´nimittää en-

keleitä´, mutta Theodoretus sanoo: kaanon kieltää enkeleitten 

avuksi huutamisen, ettei kukaan rukoilisi enkeleitä, ikään kuin hei-

dän kauttaan saadakseen pääsyn Jumalan armon ja hyväntahtoisuu-

den luo. 

Hyödyttää verrata tuota Theodoretuksen kertomusta Laodikean 

synodin laista ja Mikaelin oratoriumista siihen, mitä Niceforus kir-

joittaa tom.7, cap.50 Mikaelin ilmestymisistä ja Mikaelin orato-

riumista, jonka Konstantinus oli rakentanut, samoin kuin mitä kir-

joitetaan in Lombardica historia Mikaelin ilmestymisestä Gar-

ganuksessa. Vertailu on osoittava, millaisia taruja kirkkoon tunge-

taan kunnioitettavan vanhan ajan nimen varjolla. 

Palatkaamme kuitenkin vielä Theodoretukseen. Jos hän on kirjo-

jen Kreikkalaisista affekteista laatija, hän kirjoittaa kommentaareis-

saan Paavaliin päinvastaista kuin ne, kuten olemme osoittaneet, 

eikä siksi voi olla hämärää, mitä arvoa hänen kertomalleen mart-

tyyrien avuksi huutamisesta on asetettava. Edellisen hän otti kreik-

kalaisten ja pakanoiden filosofian vertailusta, kuten teoksen nimi-

kin todistaa. Toisen näkemyksen hän taas laati Jumalan sanan pe-

rustalta Kol.2 ja 3. 

                                                 
130 Angelos in angulos. 
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On huolellisesti huomattava: Vaikka Theodosius olisikin huuta-

nut pyhiä avuksi, mistä häneen liittyvässä uskonnonhistoriassa on 

joitakin esimerkkejä, asia ei ollut kaikissa seurakunnissa univer-

saali, kuten siihen aikaan eläneeltä Cyrillukselta on ilmiselvästi 

nähtävissä. Luopio Julianus oli väittänyt kristittyjä vastaan, että he 

palvovat Kristusta, joka on ihminen, ja marttyyrejä. Hän sanoo: 

´Jos yhä olisitte kanssamme (eli pakanoina), olisitte palvoneet yhtä 

monien Jumalien sijaan, ei ihmistä, saati monia ihmisparkoja, tylyn 

ja kovan lain alaisia´, tarkoittaen marttyyrejä. Cyrillus vastaa kir-

jassa 6 Kristusta koskevaan osaan: ´Emme palvo häntä ihmisenä, 

vaan tunnustaen hänessä ihmisen, joka ilmestyi Jumalan sanana.´ 

Marttyyreistä hän vastaa tunnustavansa marttyyrien muistamisen ja 

kunnioittamisen, kieltäen palvonnan. Avuksi huutamista hän ei 

lainkaan mainitse. Hänen sanansa kuuluvat: ´Pyhien marttyyrien 

me emme sano olevan Jumalia emmekä ole oppineet heitä palvo-

maan. Me mieluummin kiitämme heitä korkeilla kunnianosoituk-

silla, koska he urhoollisesti taistelivat totuuden puolesta niin, että 

he halveksivat elämäänsä jne. Ei siksi ole arvotonta tai jopa välttä-

mätöntä jatkuvasti kiittäen kunnioittaa heitä, jotka ovat kuuluisia 

niin huomattavista teoista.´ Vähän myöhemmin hän kuvaa marttyy-

rien kunnioittamista, ei kulttipalvelulla, ei palvonnalla eikä avuksi 

huutamisella, vaan sanoen: ´Pidämme heitä kaiken kunnian arvoi-

sina, säilyttäen heitä varten jollain lailla luokse pääsemättömän 

muiston niin selvän urhoollisuuden saaman kunnian ja palkinnon 

johdosta.´ Selostaessaan, miten kreikkalaiset palvoivat demonei-

taan, jollaisiksi he kuvittelivat merkittävimpien ihmisten pääsevän, 

ne kuviteltiin jäljellä olevien ihmisten ikään kuin vartijoiksi ja aut-

tajiksi, koska he eivät ymmärtäneet Jumalan olevan mitään muuta 

kuin kunkin ihmisen hyödyksi Johtoon asetettu131. Hän ei Theodo-

retuksen tavoin lisää kristittyjen ajattelevan marttyyreistään samaa 

                                                 
131 Praefectum (isolla alkukirjaimella). 
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tai paljon enemmän, vaan päättää: ´Siispä me emme lainkaan tee 

niin.´ Pikemminkin kreikkalaisten huomataan olleen ihmisten pal-

vojia ja suoneen Jumalan kunniaa umpimähkään kenelle vain ovat 

tahtoneet. Kirjassa 10 Julianus kirjoittaa: ´Tuon muinoin kuolleen 

seuraan liitätte monia äskettäin kuolleita.´ Cyrillus vastaa sanoen: 

´Kristityt osoittavat suurta arvonantoa ja kunniaa pyhiä marttyyrejä 

kohtaan´, mutta hän lisää: ´Raamattu julistaa meille yhtä Jumalaa, 

jota olemme oppineen palvomaan, hänen lisäkseen emme ketään 

muuta.´ Samoin Cyrillus in16 cap.Joh. sanoo: ´Ei kukaan tule isän 

luo paitsi minun kauttani. Sillä siinä missä hän on Poika ja Jumala, 

hän on yhtä isän kanssa ja jakaa meille Hyvää. Siinä missä hän on 

välimies, ylipappi ja lohduttaja, hän johtaa rukouksemme Isän luo. 

Lopuksi hän päättää, että ´siispä on rukoiltava Pelastajan nimessä, 

jos tahdomme Isän kuulevan meitä.´ 

28 Näin tähän mennessä Kreikan kirkossa joissain paikoissa py-

hien avuksi huutamista joidenkin toimesta eri tavoin syyteltiin tai 

pidettiin käytäntönä ja puolustettiin, mutta se ei kuitenkaan ollut 

kaikkialla kaikkien seurakuntien omaksumaa tai hyväksymää, vaan 

aina oli joitakin merkittäviä miehiä, jotka eivät sallineet sitä, vaan 

hylkäsivät sen ja kumosivat sen perustuksia, ja johtivat kirkkoa Ju-

malan toden avuksi huutamisen lähteitten äärelle, kuten olemme 

osoittaneet. Näiden aikojen jälkeen sitten seurasi surullisempi ja 

laajempi oppien ja kulttien sekaannus Kreikan kirkossa: omaksut-

tuihin ja universaaleihin julkisiin rukouskaavoihin pikku hiljaa hy-

väksyttiin mukaan pyhien avuksi huutaminen. On jatkuvan muista-

misen arvoista huomioida, että Petrus Gnapheus, joka tuomittiin 

hereetikoksi viidennessä universaalissa synodissa, oli ensimmäinen 

alkuunpanija ja keksijä sille, että pyhien avuksi huutaminen sekoi-

tettiin kirkon julkisten rukousten joukkoon. Niceforus kirjansa 15 

luvussa 28 luettelee niiden asioiden joukossa, joiden tuon Petrus 
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Fullon132 kerrotaan keksineen tai löytäneen, myös sen, että Jumalan 

synnyttäjä mainittaisiin jokaisessa rukouksessa ja hänen jumalal-

lista nimeään huudettaisiin avuksi. Tämä tapahtui vuoden 470 paik-

keilla. 

29 Jotta paavilliset, joilla julkisissa kirkkonsa rukouksissa pyhien 

avuksi huutamisella on keskeinen sija, eivät näyttäisi omistavan tä-

män asian alkuunpanijaksi tuota hereettistä Fulloa, he lainaavat 

kuudennen universaalin synodin seitsemättä kaanonia voidakseen 

esittää pyhien avuksi huutamisen universaalin kirkon arvovallalla 

omaksutuksi ja siksi vahvistetuksi. Koska me omaksumme tuon sy-

nodin muun opillisen sisällön Kristuksen inkarnaatiosta, heidän 

mielestään samalla auktoriteetilla pitäisi omaksua myös pyhien 

avuksi huutaminen. On kuitenkin varmaa, että nuo 9 kaanonia, joi-

den konsiilien niteissä osoitetaan kuuluvan kuudennelle synodille, 

ovat epävarmoja ja väärennettyjä, minkä myös itse paavilliset jul-

kisesti ilmoittavat. Huomatkoon lukija huolellisesti tämän. Tuo 

väärennetty kaanon menee seuraavasti: 

´Kunakin päivänä hän, joka enempään ei kykene, rukoilkoon ai-

nakin kaksi kertaa, aamulla ja illalla, lausuen symbolin tai Herran 

rukouksen tai: ´Luojani, armahda minua´, tai myös: ´Jumala, ole 

minulle syntiselle armollinen´. Sitten kiittäköön Jumalaa jokapäi-

väisen elämän tarpeista, ja että Jumala on katsonut arvolliseksi 

luoda hänet Jumalan kuvaksi ja erottaa syntisistä. Tämän jälkeen, 

kun hänen Jumalaansa yksin on palvottu, huutakoon hän avuksi py-

hiä, jotta nämä katsoisivat arvolliseksi rukoilla hänen puolestaan 

jumalallisen majesteetin luona´ jne. Myöhemmin sitten epäjuma-

lanpalveluksen päästessä voitolle yhdessä kuvien kulttipalvelun ja 

palvonnan ohella myös pyhien avuksi huutaminen omaksuttiin ja 

                                                 
132 Lisänimi Fullo merkitsee kankaanvanuttajaa tai -valkaisijaa/värjääjää, joka 
ilmeisesti oli ollut tuon monofysiittipiispan aiempi ammatti. 
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se vakiinnutettiin Kreikan kirkossa seitsemännessä synodissa Her-

ran vuoden 787133 paikkeilla.  

30 Niin Kreikan kirkossa yhteisten rukousten lupauksen pohjalta, 

jolla aluksi tavoiteltiin osallisuutta vain Jumalan avuksi huutami-

seen, vähitellen kallistuttiin ilmiselviin ja karkeisiin taikauskoisiin 

käsityksiin. Niin keisari Justinianus lib.1. Codicis, Tit.30 mainitsee 

vain esirukouksen sanoessaan: ´Tätä myös rukoilemme pyytäen 

kunniakkaan neitsyt Marian rukousten avulla, että mikä vain on 

huonosti valtiossa, Jumala meidän arvottomien palvelijoittensa 

kautta palauttaisi kuntoon nimessään.´ 

31 Vähän myöhemmin Evagrius etenee vielä karkeampaan suun-

taan. Hän esittää Persian kuninkaan Chosrowin huutamassa avuksi 

autuasta Sergiusta: ´Oi jospa minä, Syyrian Amasia134 ja kaikki 

maan päällä asettaisimme toivomme sinun voimaasi ja uskoisimme 

sinuun enemmän´, εις τὴν σὴν δύναμιν ελπίζωμεν καὶ εις σὲ έτι 

πιστεύωμεν. Ettei olisi tarvetta etsiä enempiä esimerkkejä myö-

hemmiltä kirjoittajilta, yksistään Damaskolainen esittää kyllin kar-

keita esimerkkejä. Hänen historiassaan on kirjoitettuna, että kun 

Leo Isaurilainen oli antanut lyödä häneltä yhden käden pois, hän 

heti oli paennut Marian luo, rukoillut tätä palavasti ja näin ihmeel-

lisesti saanut katkaistun kätensä terveenä takaisin. Myös itse Da-

maskolainen huutaa Mariaa avuksi hymneissään seuraavasti: ´Pe-

lastun, kun säilytän sinua kohtaan moitteettoman toivon, Jumalan-

synnyttäjä, kun omistan puolustuksesi, en pelkää, ahdistan viholli-

siani ja käännän heidät pakoon, suojeluksesi yksin on minulla kuin 

haarniskana, ja apusi on kaikkivoipa. Rukoilen huutaen puoleesi, 

Valtiatar, pelasta minut esirukouksillasi.´ Samoin: ´Kunniakas Ju-

malan äiti, johda rukouksemme poikasi luo, jotta hän pelastaisi sie-

lumme. Avaa meille laupeuden ovi, siunattu Jumalansynnyttäjä. Äl-

käämme joutuko harhaan sinuun toivoessamme, vapautukaamme 

                                                 
133 Chemnitzin tekstissä on vuosi 781, mikä lienee painovirhe. 
134 Syra Amasia; mahdollisesti viittaa kaupunkiin Pontoksella (Αμάσεια). 
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sinun kauttasi onnettomuuksista. Sinä olet ihmissuvun pelastus, 

asetan kaiken toivoni sinuun, valon äiti, säilytä minut suojelukses-

sasi´ jne. 

32 Tuosta ajasta lähtien kreikkalaisilla on ollut rukoushetkissään 

mukana mitä karkeinta pyhien avuksi huutamisen taikauskoa, mistä 

muutamia esimerkkejä esittävät tohtorit Camerarius ja Chytraeus., 

kuten: ´Huudamme nöyrästi avuksi sinua, valloittamaton muuri, 

pelastuksen varustus, neitsyt Jumalansynnyttäjä. Hajota vastusta-

jien aikeet, linnoita kaupunki.´ Samoin: ´Pyydän sinua, sinä kristit-

tyjen toivo, turva ja pakopaikka, että muistaisit meitä, sinä kaiken 

kunnian arvoinen neitsyt, joka pelastat maailman lakkaamattomalla 

rukouksellasi.´Samassa on jäljellä taru, että apostolit, joilla aiem-

min oli ollut tapana huutaa Kristusta avukseen: ´Herra Jeesus Kris-

tus, auta meitä´, huusivat hänen nimensä paikalla Marian taivaa-

seen ottamisen jälkeen: ´Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä, auta 

meitä´. Samoin myös kunkin käsketään aamulla vuoteesta noussen 

sanomaan: ´Pyhä olet, Jumala. Armahda meitä Jumalansynnyttäjän 

tähden' jne. 

33 Tämä on varmasti sellaista, mitä ei voida puolustaa.135 Mutta 

lakkaan esittämästä enempää sellaista δύσφημα136. Tämä voi riittää 

päättämäämme hankkeeseen esittää historiallinen katsaus pyhien 

avuksi huutamisen alusta, etenemisestä ja lopulta karkeasta ylilyön-

nistä Kreikan kirkossa. 

34 Palatkaamme jo muihin latinalaisiin kirjoittajiin Lactantiuk-

sen ja Hilariuksen jälkeen, joista edellä on jo ollut puhetta, ja laati-

kaamme myös heidän pohjaltaan lyhyt historia pyhien avuksi huu-

tamisesta. Ambrosius siis, joka eli suunnilleen samoihin aikoihin 

kuin Basilius ja Nazianzilainen, Raamattua selittäessään horjuttaa 

pyhien avuksi huutamisen perusteita esimerkeillä pakanallisesta 

                                                 
135 Haec certe talia sunt, quae nec excusari, nec defendi possunt. 
136 Huonosti puhuttua. 
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epäjumalanpalvonnasta. Koska pakanakansat eivät lähestyneet suo-

raan itse Jumalaa, vaan sankareita, demoneita ja muita luotuja kult-

tipalveluillaan, lupauksillaan ja avuksi huutamisillaan, heillä oli sii-

hen erityisesti kaksi perustetta: 

I Kuten hoveissa ei heti rynnätä itse kuninkaan luo, eikä hänen 

luokseen kenellä tahansa ole pääsyä, vaan ensin on käännyttävä 

palvelevien henkilöiden tai tribuunien puoleen ja suostuteltava hei-

dät joko viemään alamaisten pyynnöt kuninkaalle tai hankkimaan 

lupa näille itse ilmestyä kuninkaan eteen. 

II Kun hän, joka on onneton, arvoton tai ansioton, haluaa saada 

kuninkaalta jotakin, hän pyytää puoltoääniä niiltä, joilla on kunin-

kaan luona suosiota tai arvovaltaa. Nämä ovat juuri niitä, jotka paa-

villisilla ovat kaikkein varsinaisimmat pyhien avuksi huutamisen 

perusteet. 

35 Selittäessään Paavalin sanoja Room.1: ́ he ovat palvelleet luo-

tua enemmän kuin luojaa´ Ambrosius selväsanaisesti kumoaa nuo 

perusteet näillä sanoilla: ´Heillä on hävetessään tapana käyttää on-

netonta puolustusta Jumalan unohtamisesta sanoen: noiden137 

kautta voidaan päästä Jumalan luo kuten palvelevat henkilöt pääse-

vät kuninkaan luo. Sanohan nyt, onko kukaan niin mieletön ja pe-

lastuksensa unohtava, että vaatii osoitettavan kuninkaalle kuuluvaa 

kunnioitusta palveleville henkilöille? Syystä tuomitaan majesteet-

tirikoksesta, jos on niitä, joiden havaitaan käsittelevän tätä asiaa 

näin. Nuo eivät pidä syyllisinä niitä, jotka vievät Jumalan kunniaa 

luodulle ja palvovat kanssapalvelijoita Jumalan unohtaen, ikään 

kuin olisi jotakin enemmän palveltavaa. Kuninkaan luo mennään 

palvelevien henkilöiden tai tribuunien välityksellä myös siksi, että 

kuningas kuitenkin on ihminen eikä tiedä, keiden varaan valtio pi-

täisi uskoa. Kuitenkaan Jumalan luona, jolta ei mikään ole salassa 

(hänhän tuntee kaikkien ansiot) ei ole tarvis ansaita ketään puolta-

                                                 
137 Taustalle ajateltava pyhät (tai enkelit). 
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jaksi, vaan tarvitaan harrasta mieltä.´ Myös kirjassa Iisakista ja sie-

lusta hän puhuu hurskaasti ja Raamatun mukaisesti Kristuksen vä-

littäjäntehtävästä: ´Kristus itse on suumme, jonka kautta puhumme 

isälle, silmämme, jonka kautta näemme isän, oikea kätemme, jonka 

avulla tarjoamme itsemme isälle. Ellei hän tule väliin, ei meillä eikä 

kellään pyhällä ole mitään tekemistä Jumalan kanssa.´ 

Muualla hän sitten noiden aikojen kirjoitustyylin mukaisesti leik-

kii retorisilla apostrofeilla, kuten veli Satyruksen hautajaisissa: 

´Ensin sanon viimeisen tervehdyksen. Mene edeltä siihen kaikille 

yhteiseen ja ansaittuun kotiin, jota minä jo ylitse muiden kaipaan, 

ja valmista vieraalle sija. Pyydän, ettet kauan viivyttäisi sinua kai-

paavaa saapumasta. Odota kiiruhtavaa, auta kiirehtivää, ja jos näy-

tän sinusta viipyvän liian kauan, nouda luoksesi´ jne. Reettorit tie-

tävät tämän kielikuvallisen ilmaisun olevan prosopopoeiaa, kuten 

myös viidennessä luvussa Luukkaaseen Ambrosius käyttää tätä ku-

vailmaisua sanoessaan: ´Mistä minä kutsuisin sinut esiin, Pietari, 

opettaaksesi minua siitä, mitä itkiessäsi ajattelit? Mistä minä, niin 

sanoakseni, kutsuisin sinut esiin? Taivaastako, jossa sinut jo on lii-

tetty enkeleitten kuoroon? Vai myös hautakummustasi?´ Jne. 

36 En kuitenkaan kiellä, etteikö Ambrosius lopulta, omaksuttu-

aan vuorostaan munkkiuden Basiliukselta, olisi alkanut kallistua 

myös pyhien avuksi huutamisen suuntaan. Kirjassaan leskistä hän 

nimittäin sanoo: ´Kun Simon Noidan anoppi oli kuumeessa, Pietari 

ja Andreas rukoilivat Jumalaa hänen puolestaan: Sinulla, leski, on 

lähimmäisiä, jotka rukoilkoot puolestasi Jumalaa. Sinulla ovat 

apostolit lähimmäisinäsi, sinulla ovat marttyyrit lähimmäisinäsi.´ 

Samoin: ´Huomaatte, että syypää suureen syntiin on vähemmän so-

velias rukoilemaan puolestaan, ja varmasti saavuttamaan sen. Käyt-

täköön hän siis muita rukoilijoita lääkäreinä. Liha on heikko, mieli 

sairas ja syntien kahleitten estämä. Tuon lääkärin istuimen luo ei 

heikko askel voi selviytyä. On rukoiltava enkeleitä, jotka on annettu 
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meille suojaksi. On rukoiltava marttyyrejä, joiden ruumiin vakuu-

della näytämme saavamme itsellemme tietynlaista suojelua. He 

voivat rukoilla syntiemme puolesta, koska he ovat pesseet omalla 

verellään syntejään, joita heillä on ollut. He nimittäin ovat Jumalan 

marttyyrejä, meidän edellä kulkijoitamme, elämän ja tekojemme 

vartijoita. Älkäämme hävetkö käyttää heikkoutemme esirukoili-

joina heitä, jotka itsekin tuntevat ruumiin heikkouden myös voitta-

essaan.´ Näin Ambrosius puhuu ohi Raamatun, vieläpä sitä vastaan. 

Mikä Kirjoitus opettaa, että katuva ei voi rukoilla itsensä puolesta 

ja tulla Kristuksen luokse, ja että siksi on huudettava avuksi enke-

leitä ja kuolleita marttyyrejä? Sotii selvästi Raamattua vastaan se, 

että marttyyrit olisivat pesseet syntejään omalla verellään, 1.Joh.1, 

Ilm.1, 7, 17, ja kun Kristus huutaa: ´Tulkaa luokseni kaikki, joita 

taakat painavat´, Matt.11. Hän myös lupaa Joh.6: ´Kuka vain tulee 

luokseni, häntä en heitä ulos.´ Ambrosius tuossa puheessaan päät-

telee päinvastaista. On aivan selvää, miten hän törmää suloisia sa-

noja vastaan Hepr.2, että ´Kristus oli koeteltu siksi, että hänestä tu-

lisi uskollinen ja armahtavainen ylipappi voidakseen auttaa heitä, 

joita koetellaan.´ Enkelit eivät myöskään tahdo tulla kumarretuiksi, 

Ilm.19. Ambrosius sanoo: ´Enkeleitä on kunnioitettava138.´ Miten 

seuraamus menee? Pietari rukoili tässä elämässä anoppinsa puo-

lesta: siispä on huudettava avuksi pyhiä, jotka ovat poistuneet tästä 

elämästä. Ambrosius itse varmasti kumoaa juuri nämä tällä kohtaa 

käyttämänsä perustelut käsitellessään tekstiä Room.1. Myös Chry-

sostomus useamman kerran monissa kohdissa kumoaa tuon Am-

brosiuksen väitteen, että katuva syntinen ei voisi rukoilla itsensä 

puolesta ja lähestyä Kristusta, kuten olemme osoittaneet. Myös Au-

gustinus tuomitsee pätevällä esityksellä tuon, minkä Ambrosius sa-

noo: ´Marttyyrit toisessa elämässä ovat elämän ja tekojemme varti-

joita.´ Millaiseksi siis pitää katsoa tämä Ambrosiuksen ajatuksen 

                                                 
138 Observandi. Myös ottaa huomioon, pitää silmällä, 
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arvovalta, ei voi olla epäselvää järkevälle lukijalle. Mitä näiden li-

säksi on tapana tuoda esiin Ambrosiuksen nimellä saarnoista ja 

valmistautumisesta messuun, ovat epävarmoja. 

37 Kuitenkin noihin aikoihin myös latinalaisessa kirkossa jois-

sain paikoissa ja joidenkin toimesta oli käytössä pyhien avuksi huu-

taminen tai ainakin sen muoto, minkä osoittavat pakanoiden ja ma-

nikealaisten vastaväitteet, joista tulemme puhumaan Augustinuk-

sen yhteydessä. Myös riita Vigilantiuksen ympärillä Hieronymuk-

sen aikana osoittaa saman. Voi käydä niin kuin riidoissa on tapana, 

että Vigilantius taipui liikaa toiseen suuntaan ja poisti asiaan kuu-

luvan kunnioituksen ja marttyyreille kuuluvat asianmukaiset kun-

nianosoitukset, mikäli on totta se, mitä Hieronymys omissa par-

jauksissaan osoittaa häntä kohtaan. 

38 Voidaan kuitenkin päätellä, että kirkot kelttien ja germaanien 

parissa olivat loukkaantuneet tuosta uudesta käsityksestä huutaa 

avuksi pyhiä, jotka ovat poistuneet tästä elämästä. Ei ainoastaan 

presbyteeri Vigilantius moittinut sitä, vaan (mitä Hieronymus valit-

telee Ripaciukselle) myös Gallian139 piispa, pyhä mies, monien 

muiden kanssa oli hänen kanssaan samaa mieltä. Ireneus kirjoitti 

kelttien ja germaanien, joita hän nimittää barbaareiksi, pitäytyneen 

apostolisen uskon yksinkertaisuuteen niin itsepintaisesti ja kaikin 

voimin, että he tukkivat heti korvansa, jos kuulivat jonkun julista-

van jotakin poikkeavaa siitä kuin mitä he kerran olivat saaneet. Kun 

he siis olivat alussa saaneet sen apostolisen tradition, että yksistään 

Jumalaa tulee palvoa ja huutaa avuksi Kristuksen, välittäjän, ni-

messä, he eivät voineet olla loukkaantumatta uuteen salaa sisälle 

kirkkoon tulleeseen näkemykseen. Jos Vigilantius Basiliuksen ver-

tauksen mukaan oksastajien tavoin, jotka yrittäessään korjata vään-

tynyttä puuta taivuttamalla sitä liiaksi toiseen suuntaan tekevät 

siinä väärin, joutui siihen, että hän ajatteli ja puhui halveksivasti ja 

                                                 
139 /(Lyonin). 
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ilveillen marttyyreistä ja heidän reliikeistään, kuten Hieronymus 

häntä syyttää, en aio puolustaa Vigilantiusta. Olisi toivottavissa, 

että joko Vigilantiuksen kirjoitus olisi säilynyt, jonka pohjalta voi-

taisiin päätellä oikein hänen mielipiteensä, tai että Hieronymus olisi 

ajanut asiaansa maltillisesti ja rauhallisesti Raamatun todisteilla 

eikä herjoilla ja syytöksillä. Hän nimittäin syytää Vigilantiusta vas-

taan paljon sellaista, mitä tämä ei koskaan ole sanonut, eikä voi pii-

lotella sitä, mitä on sanonut: ´Ihmettelen, että et sano, että marttyy-

riuteen ei ensinkään saa ryhtyä. Kun sen sanot, tai vaikka et niin 

sanoisikaan, sinua pidetään sellaisena että sanoisit niin' jne. Mutta 

jätämme nämä Jumalalle, joka on oikeudenmukainen tuomari. 

39 Me siirrämme nyt vähäksi aikaa henkilöt pois näyttämöltä ja 

tarkastelemme itse asiaa. Marttyyrien reliikeistä puhumme myö-

hemmin. Sikäli kuin Hieronymukselta on koottavissa, tähän koh-

taan liittyen Vigilantius käsitteli seuraavaa kolmea asiaa: I Tästä 

elämästä poistuneita marttyyrejä ja pyhiä ei saa palvella eikä pal-

voa. II Meidän pitää eläessämme rukoilla keskenämme, mutta kuo-

leman jälkeen kukaan ei rukoile toisten puolesta. III Marttyyrien 

tai autuaitten sielut eivät ole läsnä hautakummuissaan eivätkä ota 

osaa elävien asioihin. Vastatessaan näihin kolmeen kappaleeseen 

Hieronymus ei lainkaan todista tai puolusta pyhien kulttipalvelua 

tai palvontaa, vaan hän sanoo: ´En sano, että me emme joko nyt tai 

tulevassa elämässä saa palvella ja palvoa vain marttyyrien reliik-

kejä, vaan emme saa palvoa aurinkoakaan emmekä kuuta, enke-

leitä, arkkienkeleitä, kerubeja, serafeja emmekä mitään nimiä, mitä 

mainitaan, ettemme palvelisi enemmän luotua kuin luojaa.´ Sa-

moin: ´Kuka koskaan on palvonut marttyyrejä? Kuka on ajatellut 

ihmistä Jumalaksi?´ Samoin: ´Kansat, jotka riensivät Samuelin re-

liikkejä vastaan, eivät palvoneet Samuelia, vaan Kristusta, jonka 

profeetta ja leviitta Samuel oli ollut´ jne. 
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Tunnen Lindanuksen ja muiden viisastelun, jotka kuvittelevat 

Hieronymuksen tuomitsevan vain marttyyrien palvonnan, mutta to-

distavan ja puolustavan marttyyrien avuksi huutamisen. Koko 

tuossa pitkässä ja kitkeränsävyisessä Hieronymuksen hyökkäyk-

sessä ei ole tavuakaan sellaisesta erittelystä, että marttyyrien sieluja 

ei saisi palvoa, mutta heitä kuitenkin pitäisi huutaa avuksi. Augus-

tinuksen pohjalta pian osoitamme, että noina aikoina julkisissa kir-

kon rukouksissa pyhiä ei palvottu eikä huudettu avuksi. Suunnil-

leen noihin aikoihin myös Laodikean synodi kielsi lailla ketään ru-

koilemasta enkeleitä. Marttyyrejä muisteltaessa he palvoivat, huu-

sivat avuksi ja rukoilivat vain Jumalaa, kuten pian Augustinukselta 

osoitamme. Se, että Hieronymus sanoo: ´Jos joku rukoilija saapuu 

marttyyrien muistojen äärelle´140, sen hän ymmärtää tarkoittavan it-

sensä Jumalan palvontaa ja avuksi huutamista marttyyrien muista-

misen yhteydessä. Ei nimittäin voida osoittaa, että Hieronymus yh-

delläkään lausumalla tai tavulla Vigilantiusta vastaan kirjoittaes-

saan toimisi siinä tarkoituksessa ja puolustaisi sitä, että tästä elä-

mästä poistuneita pyhiä pitäisi huutaa avuksi. 

40 Mitä toiseen kysymykseen tulee, useimmat olivat silloin 

omaksuneet sen käsityksen, josta Origenes osoittamamme mukaan 

keskusteli epäillen, koska sen tueksi ei ollut olemassa selvää Raa-

matun todistusta, nimittäin rukoilevatko autuaat toisessa elämässä 

kirkon puolesta. Lisäksi oli tullut se käsitys, että Jumalaa marttyy-

rien hautojen äärellä palvottaessa ja avuksi huudettaessa marttyyrit 

silloin yhdessä noiden rukoilijoiden kanssa liittivät mukaan lupauk-

sensa141 ja rukoilivat yhdessä Jumalaa, ja sellaisten yhteisten ru-

kousten tai kanssarukoilun lupauksen tähden palvottiin silloin ja 

huudettiin avuksi Jumalaa marttyyrien hautojen äärellä. Koska 

                                                 
140 Si quis precator ad martyrum memorias advenerit. 
141 Votum: Lupaus, ääni, toive, lausunto, luvattu uhrilahja. 
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tämä käsitys oli omaksuttu Raamatun ulkopuolelta eikä se ollut tun-

nettu todellisessa vanhassa kirkossa, monet Galliassa eivät ottaneet 

sitä vastaan uskonkohtana, mikä käy selvästi ilmi Hieronymuksen 

kirjasta. Kuten kiistoissa on tapana käydä, Vigilantius ei ainoastaan 

taistellut siinä, että tuota käsitystä ei saa asettaa tasaveroiseksi us-

konkohtien kanssa, koska siltä puuttuvat selvät Raamatun todistuk-

set, vaan hän (mikäli Hieronymuksen hänestä kertoma pitää paik-

kansa) tuomitsi sen ilman lisäyksiä niin, että saattoi sanoa: ´Kuole-

man jälkeen toisessa maailmassa kukaan ei uskalla rukoilla muiden 

puolesta.´ Samoin: ´Niin kauan kuin elämme, voimme rukoilla kes-

kenämme toistemme puolesta.´ Samoin: ́ Kuolemamme jälkeen ke-

nenkään rukousta toisen puolesta ei pidä kuulla.´ Tämän negativan 

Vigilantius pyrki todistamaan Esran apokryfisistä kirjoista ja 

eräästä epäautenttisesta Salomon käännöksestä. Hän esittää myös 

Ilmestyskirjan kuudennesta luvusta, että marttyyrit eivät kyenneet 

rukoillen saamaan aikaan kostoa verensä vuodattamisesta. Hie-

ronymus taas menee vastakkaiseen suuntaan ja kuin uskonkohtana 

hyökkää Vigilantiuksen kimppuun taistellen suurella kiivaudella 

sen puolesta, että autuaat rukoilevat toisessa maailmassa uskovien 

kirkon puolesta tässä elämässä, vaikka Origeneen aikana se oli vain 

yksityinen, epävarma ja apokryfinen käsitys, josta keskusteltiin 

vain tietyllä todennäköisyydellä. Hieronymus ei myöskään tuo 

Raamatusta mitään suoria todistuksia, vaan hän vain argumentoi: 

´Jos apostolit ja marttyyrit ruumiissaan vielä ollen voivat rukoilla 

muitten puolesta, kun heidän vielä piti olla huolissaan itsestäänkin, 

kuinka paljon enemmän he kruunujensa, voittojensa ja voitonjuh-

liensa jälkeen voivat...´ jne. Me kuitenkin jo tämän kohdan alussa 

olemme osoittaneet, mitä meidän seurakuntamme ajattelevat tästä 

asiasta (että ovatko autuaat huolissaan ja rukoilevatko he taistele-

van kirkon puolesta), jos tätä asiaa ei esitetä välttämättömäksi us-
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kottavaksi uskonkohdaksi, vaan todennäköiseksi käsitykseksi. Hie-

ronymus siis keskustelee siitä, että pyhät rukoilevat, mutta ei väitä, 

että pyhiä olisi huudettava avuksi. 

41 Mitä kolmanteen kysymykseen tulee, Vigilantius väitti Hie-

ronymuksen esittämin sanoin: ´Apostolien ja marttyyrien sielut 

ovat joko Aabrahamin helmassa, virkistäytymisen paikassa tai Ju-

malan alttarin alla, eivätkä ne voi olla läsnä hautakummuissaan tai 

missä vain tahtovat.´ Hieronymus vastaa: ´Asetatko Jumalalle la-

keja? Heitätkö apostolien päälle kahleita? Estetäänkö tuomiopäi-

vään saakka olemasta Herransa kanssa heitä, joista on kirjoitettu: 

´He seuraavat karitsaa, minne hän vain meneekin´? Jos karitsa on 

kaikkialla, niin myös niiden, jotka ovat karitsan kanssa, on uskot-

tava olevan kaikkialla´ jne. Tämän Hieronymuksen vakuuttelun vä-

hän myöhemmin Augustinus ja Chrysostomus  selväsanaisesti kiel-

sivät, torjuivat, hylkäsivät ja kumosivat. Esitämme pian Augusti-

nuksen todistuksia asiaan. Chrysostomus sanoo homiliassa Mat-

teuskseen: ´Ruumiista erotettu sielu ei voi harhailla näillä mailla. 

Vanhurskaitten sielut nimittäin ovat Jumalan kädessä. Syntisten 

kuoleman jälkeen heidät viipymättä viedään pois, mikä Lasaruksen 

ja rikkaan kohdalla tulee selväksi.´ Ja vähän myöhemmin: ´Monien 

raamatunkohtien pohjalta voidaan todistaa, että vanhurskaitten ih-

misten sielut eivät harhaile täällä kuoleman jälkeen, sillä Stefanus 

sanoo: Ota minun henkeni. Myös Paavali toivoi vapautuvansa ja 

olevansa Kristuksen kanssa. Raamattu kertoo myös patriarkasta: Ja 

hänet otettiin isiensä luo. Siitä, että syntisten sielut eivät voi oles-

kella täällä, kuule mitä rikas sanoo ja mieti, mitä hän pyytää eikä 

saavuta. Mutta jos ihmisten sielut voisivat oleilla täällä, myös tämä 

rikas, joka sitä halusi, olisi itse tullut tänne' jne. Samasta hän moni-

sanaisesti keskustelee saarnassa 4 Lasaruksesta: Kuolleet eivät il-

mesty eläville, ja sanoo, etteivät he enää viivy täällä, vaan heidät 

viedään heti pois. 
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42 Ei siis kaikki se, mitä Hieronymus kirjoittaa Vigilantiusta vas-

taan, ole välttämättä sellaisenaan katolista opetusta. Emme kuiten-

kaan tarvitse tätä vastausta tämän kohtamme kysymykseen pyhien 

avuksi huutamisesta. On nimittäin varmaa ja selvää, että Hierony-

mus ei koko tuossa keskustelussaan tunnusta eikä puolusta pyhien 

avuksi huutamista eikä väittele siitä, että rukous olisi suunnattava 

toisessa maailmassa oleviin pyhiin. Se, että hän puhuu autuaitten 

rukoilemisesta taivaassa kirkon puolesta, siitä esitimme tämän koh-

dan alussa Puolustuksemme näkemyksen asiasta: rukoilemisesta ei 

seuraa, että pyhiä olisi huudettava avuksi eikä sellaista seuraamusta 

Hieronymuskaan laadi. Mitä sitten olisi sanottava Ambrosiuksen 

rukouksista, on varmaa, että Hieronymus pian Ambrosiuksen jäl-

keen taistelussa vastustajien kanssa kaiken sappensa vuodattaen ei 

kuitenkaan tahtonut tai uskaltanut puolustaa pyhien avuksi huuta-

mista. Tästä päätellään oikein, että sitä ei silloin pidetty oppina tai 

uskonkohtana. Vastustajien hyökätessä nimittäin niitä asioita vas-

taan, jotka ovat oppeja, on tapana puolustaa avoimesti taistellen ja 

suuremmalla innolla. 

43 Se taas, mitä Hieronymus sanoo Paulan hautakirjoituksessa 

(Jää hyvästi, oi Paula, ja auta rukouksillasi palvelijasi vanhuuden 

loppua) ei vahvista paavillisten näkemystä pyhien avuksi huutami-

sesta, vaan se on retorinen apostrofi, mikä voidaan osoittaa itseltään 

Hieronymukselta. Nepotianuksen hautakirjoituksessa hän nimittäin 

selvästi sanoo: ´Mitä vain tulenkin sanomaan, vaikuttaa mykältä, 

koska hän ei kuule.´ Samoin ennen loppua: ´Älkäämme milloin-

kaan lakatko puhumasta hänestä, jonka kanssa emme voi puhua.´ 

Siten hän puheessaan Blesillan kuolemasta suo kuolleelle Blesil-

lalle pitkän saarnan, jossa hän puhuttelee surevaa äitiä: ´Millaisesta 

rististä luulet Blesillamme nyt kärsivän ja millaisia kidutuksia kes-

tävän, koska hän näkee Kristuksen vähän vihastuneen sinulle?´ Hän 

huutaa nyt surevalle: ´Jos koskaan rakastit minua, äiti, jos imin rin-
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tojasi´ jne. Jokainen näkee, että puhe on kuvallista. Tuossa jatku-

vassa kuvailmaisussa hän samassa paikassa myös sanoo: ´Hän pu-

huu tuosta ja paljosta muusta, mistä vaikenen, ja rukoilee puolestasi 

Herraa ja hankkii minulle syntien anteeksiannon, jotta olisin varma 

hänen mielisuosiostaan´ jne. Vaikka tuollaiset retoriset pyynnöt142 

alkoivat silloin kallistua pyhien avuksi huutamisen suuntaan, Hie-

ronymus itse silti selventää niitä tietynlaisella lievennyksellä, ettei-

vät ne olisi avuksi huutamista, kuten Hilarion elämässä kuvaten 

muuan mitä pyhimmäksi naiseksi nimittämänsä Constantian har-

tautta sanoen: ´Hänellä oli tapana viettää kokonaisia öitä Hilarion 

haudalla ja ikään kuin143 tämän läsnä ollessa pyytää auttamaan hä-

nen rukouksiaan.´ Samalla kuvapuheen vapaudella puhuu myös 

Eusebius in vita Constantini: ´σὲ μὲν ευσέβεια καὶ φιλανθρωπία 

προσκυνω̃´ eli ´kumarran sinua, oi hurskaus ja ihmisrakkaus.´ Mitä 

näistä kuvallisista puhutteluista ilman yhtään Raamatun todistusta 

sitten lopulta muodostui, sen olemme jo Kreikan kirkon historiasta 

osoittaneet, ja pian sama seuraa latinalaisessa historiassa. Mutta on 

jo aika edetä Augustinukseen. 

44 Augustinus siis tuli keskelle niitä aikoja, jolloin kysymykset 

ja väittelyt pyhien rukouksista ja suojelusta kaikuivat kaikkialla. On 

vaivan arvoista huomioida, missä asioissa Augustinus sopeutui ai-

kaansa, ja kuinka hän silti pyrki viemään kirkkoa takaisin jumalal-

lisen nimen avuksi huutamisen lähteille, vaikka hän ei uskaltanut 

kovin vapaasti moittia omaksuttuja ja yleisiä ennakkoluuloja. 

Kaikki oli noina aikoina täynnä vääriä ennakkokäsityksiä, mitä hän 

valittaa kirjeessä Janiariukselle lisäten: ´En uskalla kovin vapaasti 

moittia monia asioita useiden pyhien tai kiivaitten henkilöiden pa-

hentamista välttääkseni.´Kirjoituksessa Faustusta vastaan hän to-

teaa: ´Toista on se, mitä me opetamme, toista se, mitä siedämme. 

                                                 
142 Compellationes. 
143 ”Lievennys” quasi. 
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Toista on se, mitä meidän käsketään opettaa, toista se, mitä meitä 

käsketään korjaamaan paremmaksi, ja siihen saakka kunnes sen 

korjaamme, meidän on pakko sietää asiaa.´  

45 Augustinus siis yhdessä muiden kanssa oli seurannut sitä kä-

sitystä, joka silloin oli tullut jo yleiseksi, nimittäin että pyhät tai-

vaassa ovat huolissaan maan päällä taistelevasta kirkosta ja rukoi-

levat sen puolesta. Tähän käsitykseen hän lainaa Cyprianuksen lau-

sumaa luvussa 14 kirjassa Pyhien predestinaatiosta: ´Siellä meitä 

odottaa rakkaitten suuri lukumäärä; meitä kaipaa vanhempien, vel-

jien ja lasten lukuisa joukko, joka jo on vahingoittumattomassa ti-

lassaan turvassa ja yhä huolissaan pelastuksestamme.´ Tunnustus-

ten kirjassa 9: ´Nyt Nebridiukseni elää Aabrahamin helmassa, ku-

rottaa hengellisen suunsa jumalalliselle lähteelle ja ahneutensa si-

jaan juo niin paljon viisautta kuin pystyy. En luule hänen juopuvan 

siitä niin paljon että hän unohtaisi minut, sillä sinä, Herra, jota hän 

juo, muistat meitä.´Psalmiin 88: ´Viettäkää pyhien syntymäpäiviä 

raittiisti, jotta jäljittelisimme heitä, jotka ovat kulkeneet edeltä, ja 

meistä iloitsisivat he, jotka rukoilevat puolestamme´ jne. Myös noi-

den rukousten kuulemisesta hän keskustelee kohdassa in Exodum 

108 ja 109, ja de Civ. lib. 22 cap. 9 hän sanoo marttyyrien voivan 

saavuttaa Herralta sellaista ja kärsivällisyyttään jo omistavan voi-

maa. Kirjassa 20 Faustusta vastaan luvussa 21 hän lisää kristittyjen 

kansan viettävän yhdessä marttyyrien muistoja juhlallisella hartau-

della herättääkseen halua heidän jäljittelemiseensä ja jotta se heidän 

rukouksillaan tulisi liitetyksi mukaan heidän ansioihinsa ja saisi 

heidän rukouksistaan apua. Mukaan liitetyksi tulemisella144 Augus-

tinus tahtoi sanoa sen, minkä sanoo Smyrnan kirje, josta hän edellä 

puhuu: ω̃ν γένοιτο καὶ ημα̃ς συγκοινωνοὺς γενέσθαι145, nimittäin 

että tässä elämässä taisteleva kirkko tulisi osalliseksi niistä hy-

veistä, joita se marttyyreissä juhli, ja saisi Jumalalta samanlaisia 

                                                 
144 Per consociationem. 
145 ”Joista mekin toivomme pääsevämme osallisiksi”. 
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hyveitten lahjoja, ja jotta se lopulta tulisi osalliseksi lahjoista, joista 

marttyyrit jo ikuisessa elämässä ovat tulleet osallisiksi. Vanhat kir-

joittajat tarkoittavat sanalla ansio (meritum) näitä molempia146. Au-

gustinus itse selittää mukaan liitetyksi tulemista kahdeksannessa 

kirjassa De Civitate Dei: ́ Jumala on liittänyt marttyyrit mukaan en-

keleitten joukkoon taivaallisella kunnialla.´ Kirjassa 11 hän sanoo: 

´Huokaamme täällä vaikeassa muukalaisuudessamme, että pääsi-

simme liitetyiksi pyhien enkeleitten yhteyteen ja joukkoon.´ Kaik-

kein selvimmin hän selittää tätä sanontatapaa kirjassa De vera reli-

gione cap.55: ´Pyhät haluavat meidän palvelevan häntä, jonka va-

laistessa he iloitsevat meidän olevan osallisia heidän lahjastaan147.´ 

Se, että hän liittää mukaan rukousten avun, hän ei sillä ensinkään 

tarkoita, että pyhiä olisi huudettava avuksi. Sen hän nimittäin sel-

väsanaisesti kieltää, minkä kohta osoitamme, mutta oli tuon ajan 

vakaumus oli, että kun Jumalaa huudettiin avuksi marttyyreitä 

muisteltaessa, silloin marttyyrien sielut rukoilivat mukana yhdessä 

Jumalaa. Tähän käsitykseen hän sanoo Tract. In Johannem: ́ Herran 

pöydän äärellä emme muista marttyyrejä samoin kuin muita, jotka 

lepäävät rauhassa, niin että rukoilisimme heidän puolestaan, vaan 

pikemminkin he rukoilevat meidän puolestamme pysyäksemme 

heidän jalanjäljissään.´ Saarnassa 17 De verbis apostoli: ́ On väärin 

rukoilla marttyyrin puolesta, jonka rukousten varaan meidän pitää 

uskoa itsemme.´ Myös itse Augustinus joissain kohdissa puhkeaa, 

vaikkakaan ei avuksi huutamiseen, niin yhteisten rukousten lausu-

miseen148 tai pyhien yhdessä rukoilemiseen. Kirjassa 5 Donatolai-

sia vastaan luvussa 1: ´Autuas Cyprianus näkee totuuden selvem-

min nyt, kun hänen sieluaan ei rasita ruumis. Auttakoon hän siis 

rukouksillaan meitä täällä lihan kuolevaisuudessa olevia, jotka nä-

emme vaivaa kuin olisimme pimeässä pilvessä, jotta Herra soisi 

                                                 
146 Siis lahjaa ja ansiota. 
147 Tai: ansiostaan. 
148 Votum. 
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meidän jäljitellä hänen hyviä tekojaan voimiemme mukaan.´ Tä-

män Augustinus sanoo ilman Raamattua, mukautuen omaan ai-

kaansa ja sen tapoihin. 

46 Huomaa ja mieti, millä lailla Augustinuksen omien sanojensa 

mukaan on pakko sietää sitä, mitä hän pyrkii korjaamaan ja oikai-

semaan, jotta palauttaisi kirkon takaisin vääristä otaksumista Raa-

matun oppiin Jumalan avuksi huutamisesta. Basiliuksen jälkeen ni-

mittäin useimmat isät kuten Nazianzilainen, Nyssalainen, Theodo-

retus, Ambrosius, Hieronymus jne. eivät niinkään olleet keskustel-

leet, vaan olivat väittäneet varmaksi, että marttyyrien ja autuaitten 

sielut heitä muisteltaessa ja muuallakin olivat läsnä tässä maail-

massa ja ottivat osaa elävien asioihin, tunsivat ne, huolehtivat 

niistä, järjestivät ja hoitivat niitä, kuulivat rukoilevien lupaukset ja 

veivät ne Jumalalle, olivat avuksi palvelijoilleen eivätkä ainoastaan 

saaneet aikaan hyviä palveluksia, vaan myös veivät ne perille. Eri-

tyisesti tällä otaksumalla tultiin rukoilemaan marttyyrien haudoille 

ja puhuttelemaan varsin usein nimeltä itse marttyyrejä, ja myös lu-

ettiin marttyyrien hyväksi se hyvä palvelus, että he kuulevat ja aut-

tavat, ja siksi haluttiin tulla itse haudatuksi marttyyrien hautojen 

luokse. Koska Augustinus ei omien sanojensa mukaan kovin va-

paasti uskaltanut tuomita noita otaksumia, hän esittää ne epäilyk-

senalaisiksi ja vähitellen etenee niiden kieltämiseen, kuten kirjassa 

De cura pro mortuis. Ryhtyessään vastaamaan siihen vastaväittee-

seen, että marttyyrit rukoileville antamillaan hyvillä palveluksilla 

osoittavat ottavansa osaa ihmisten asioihin, ja että he myös ilmes-

tyvät joillekin ja puhuvat heille unissa, Augustinus, etsittyään mo-

nenlaisia ratkaisuja, päättää luvussa 16: ´Älyni voimat voittaa tuo 

kysymys, millä tavalla marttyyrit auttavat niitä, joiden varmasti tie-

detään saavan apua heiltä: ovatko he omina itsenään läsnä yhtä ai-

kaa niin monissa ja keskenään niin kaukana olevissa paikoissa, vai 

onko niin, että he ansioitaan vastaavassa paikassa erillään kaikesta 



289 

 

kanssakäymisestä kuolevaisten kanssa kuitenkin yleisesti rukoile-

vat rukoilijoiden tarpeen mukaan, kuten me rukoilemme kuolleitten 

puolesta, jotka eivät näe meitä, ja hän, joka on läsnä kaikkialla ja 

kuulee marttyyrien rukoukset, tarjoaa enkeleitten kaikkialle levin-

neen palveluksen välityksellä ihmiselle noita lohdutuksia. Tämä 

asia on korkeampi kuin mihin voin päästä käsiksi, ja liian salainen 

kyetäkseni sitä tutkimaan´ jne. Luvussa 13 hän kumoaa tuon ylei-

sen käsityksen yksinkertaisesti Jumalan sanan perustuksista käsin. 

Hän sanoo: ´Ottakoon kukin halunsa mukaan vastaan sen, mitä sa-

non: mikäli kuolleitten sielut ottaisivat osaa elävien asioihin, hurs-

kas äitini ei hylkäisi minua yhtenäkään yönä, vaan totisesti pyhän 

Psalmin sanoin on totta, että isäni ja äitini ovat jättäneet minut. Jos 

vanhemmat eivät ole mukana huolissamme ja asioissamme, keitä 

ovat ne muut kuolleet, jotka tietävät, mitä teemme ja kärsimme? 

Profeetta Jesaja sanoo: Sinä olet isämme, koska Aabraham ei tiedä 

meistä eikä Israel meitä tunne. Jos niin suuret patriarkat eivät tiedä, 

mitä heistä polveutuvaa kansaa kohtaan tapahtuu, millä perusteella 

kuolleet sekoitetaan tietämään ja auttamaan elävien asioita ja te-

koja? Kuinka voimme sanoa niiden pitäneen huolta asioistamme, 

jotka ovat kuolleet ennen sitä pahaa, joka tapahtui heidän kuole-

mansa jälkeen, ja ovat päässeet pois näkemästä sitä pahaa. 

2.Kun.22. Ja 2. Aik.34´? Tästä hän päättää: ́ Kuolleitten henget ovat 

siis siellä, missä he eivät näe sitä, mitä tapahtuu tässä ihmisten elä-

mässä.´ Luvussa 14 hän vastaa vastaväitteeseen rikkaasta: ́ Niin hä-

nellä oli huoli elävistä, vaikka hän ei ensinkään tiennyt, mitä he te-

kivät, samoin kuin meillä on huoli kuolleista, vaikka mekään emme 

tiedä, mitä he tekevät.´ Luvussa 15 hän sanoo, että kuolleet voivat 

tietää jotakin, mitä heidän sallitaan kuulla joko niiltä, jotka kuole-

misellaan siirtyvät täältä heidän luokseen, tai Jumalan hengen tai 

enkeleitten paljastaessa, tai että he voivat ottaa osaa elävien asioi-
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hin jumalallisen voiman kautta, mutta luvussa 16 hän osoittaa tä-

män kaiken olevan epäilyksenalaista ja epävarmaa ja jättää asian 

sellaiseksi. 

47 Toiseksi hän samalla tavoin saattaa epäilyksenalaisiksi silloin 

yleisen käsityksen otaksutusti marttyyrien toteuttamista avunan-

noista ja palveluksista,, jotta myöhemmin voisi helpommin riisua 

pois ihmisten mielistä niitä, kun niitä ensin on epäilty. Siten hän 

sanoo kirjassa 22, luvussa 9 De civitate Dei ihmeistä, joita tapahtui 

marttyyrien haudoilla: ́ Joko ikuinen Jumala itse tekee niitä samalla 

ihmeellisellä tavalla, jolla hän toteuttaa ajallisia asioita, tai hän te-

kee niitä omien palvelijoittensa kautta, ja sitä samaa, mitä hän tekee 

palvelijoittensa kautta, hän tekee osittain joko myös marttyyrien 

henkien kautta samoin kuin yhä ruumiissaan olevien kautta, tai sit-

ten hän tekee tämän kaiken enkeleitten kautta, joita hän käskee, niin 

että kaikki, minkä sanotaan tapahtuvan marttyyrien kautta, tapah-

tuu näiden rukoillessa ja saavuttaessa, mutta ei myös toteuttaessa, 

tai toinen asia tapahtuu tällä tavalla, toinen taas toisella, jota kuole-

vaiset eivät millään lailla voi ymmärtää, mutta kuitenkin ne todis-

tavat uskon voimasta, jossa saarnataan lihan ikuista ylösnouse-

musta.´ 

48 Kolmanneksi: Kun kokoonnuttiin viettämään marttyyrien 

muistoa, tarjoamaan uhreja ja rukoilemaan, edellä jo osoitta-

mamme mukaan monet huusivat avuksi itse marttyyrejä, kuten 

myös Cyrillus Jerusalemilaisen katekeesista esitetään ajatus: ´Kun 

tarjoamme tämän uhrin, mainitsemme pyhät, jotka ennen meitä 

ovat kuolleet, jotta Jumala ottaisi vastaan rukouksemme heidän ru-

kouksillaan ja pyynnöillään.´ Tavanmukaisella maltillisuudellaan 

Augustinus osoittaa, että näin asia ei mene oikein, ja asettaa vastaan 

vanhan sanamuodon julkisesta ja yhteisestä rukouksesta, joka eh-

toollisessa koko kirkon nimessä lausuttiin kollehtana, joksi jotkut 

kanonista rukousta kutsuivat, koska sen pitää olla rukousten kaanon 

ja sääntö. Augustinuksen sanat ovat De civit. lib. 22, cap.19: ´Me 
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emme rakenna marttyyreillemme temppeleitä kuin Jumalille, vaan 

laadimme muistoja niin kuin kuolleille ihmisille, joiden henget elä-

vät Jumalan luona. Emme myöskään pystytä alttareita, joilla uhrai-

simme marttyyreille, vaan uhraamme uhrin yhdelle niin marttyy-

rien kuin meidän Jumalalle. Tämän uhrin äärellä marttyyrit omalla 

paikallaan ja järjestyksessä mainitaan Jumalan ihmisinä, jotka ovat 

tunnustuksellaan voittaneet maailman, mutta pappi, joka uhraa, ei 

kuitenkaan huuda heitä avuksi.149 Hänhän uhraa Jumalalle, ei 

heille, vaikka hän uhraa heitä muistettaessa.´ Kirjassa 8, luvussa 27: 

´Kunnioitamme marttyyrien muistoa, jotta sitä viettäessämme kiit-

täisimme Jumalaa heidän voitoistaan, ja jotta heidän muistonsa ke-

hottaisi meitä jäljittelemään sellaisten kruunujen ja seppeleitten ta-

voittelemista, kun häntä huudetaan avuksi heidän muistonsa uudis-

tamisella.´ 

Augustinus siis selvästi esittää molemmat: Marttyyrejä ei pidä 

huutaa avuksi, vaan avuksi on huudettava150 yhtä tosi Jumalaa, 

myös silloin kun rukoiltiin marttyyrejä muistellen. Noihin aikoihin 

Karthagon kolmannessa konsiilissa varottiin käyttämästä harkitse-

matta yksityisiä ja uusia rukousmuotoja, vaan alttarin äärellä ru-

kous aina suunnattakoon isälle. Tämä merkitys näkyy siinä, minkä 

Augustinus sanoo kirjeessä 42: ´Kalastaja Pietarin haudan äärellä 

näette jalon imperiumin huomattavimman huipun rukoilevan 

kruunu alas laskettuna, koska hän rukoilee itse Jumalaa, ei Pietaria, 

vaikka ollaan Pietarin haudan äärellä.´ 

Marttyyrien hautojen luona rukoilevien ei siis pidä huutaa avuksi 

marttyyrejä, vaan itse Jumalaa, eikä rukousta tule suunnata mart-

tyyreille, vaan Jumalalle, jota yksi on palvottava ja huudettava 

avuksi. Tämä on Augustinuksen oppi ja käsitys. Vaikka marttyyrien 

myötärukouksista ja esirukouksista esitettiin vastaan paljon asioita, 

                                                 
149 Martyres nominantur, non tamen a sacerdote, qui sacrificat, invocantur. 
150 Tällä kohtaa verbin täydennyksenä on myös selventävä sana apu: in auxilium 
invocandum, samoin kuin oli edellisessä virkkeessä Augustinus-sitaatissa. 



292 

Augustinus ei myönnä siitä seuraavan avuksi huutamista, vaan hän 

vastaa: ´Marttyyrit joko rukoilevat yleisesti taistelevan kirkon puo-

lesta, jonka he tietävät yhä huokaavan ristin alla, vaikkakaan he ei-

vät tiedä, mitä elävät tekevät (De cura pro mortuis, luku 16), tai jos 

he voivat tuntea rukoukset, se tapahtuu silloin, kun huudamme 

avuksi Jumalaa ja suuntaamme rukoukset Jumalalle. Näin hän sa-

noo De vera religione luvussa 55: ´Kuka vain pysyy Jumalassa ja 

voi myös tuntea ihmisten rukoukset, hän kuulee minua hänessä.´ 

Samoin De civit. 10, luku 12: ´Kun Jumalan enkelit kuulevat, hän 

itse kuulee heissä.´ Huomattakoon huolellisesti, että jos pyhät toi-

sessa elämässä rukoilevat kirkon puolesta, siitä ei seuraa, että heitä 

on huudettava avuksi ja että rukous olisi suunnattava heihin. 

49 Neljänneksi: Kun niin pakanat kuin hereetikot laativat kristit-

tyjen rahvaan taikauskoisten käsitysten takia monenlaisia parjauk-

sia Jumalan kirkkoa kohtaan, Augustinus hylkäsi ne taikauskoisuu-

det ja asetti vastaan kirkon vanhan ja toden uskon. Kun grammaa-

tikko Maximus Madaurolainen oli sanonut kirjeessä 43 kuvaten pa-

kanoiden uskontoa: ´Me kutsumme Jumalan voimia avuksi monilla 

nimillä, lähestymme monenlaisilla pyynnöillä ja palvomme hurs-

kailla rukouksilla` ja lisännyt, että ́ kristityt Afrikassa pitävät ja pal-

velevat Juppiterin, Junon, Minervan ja Venuksen paikalla puunilai-

sia marttyyrejä Mygdoa, Sanaa, Namplaniota ja Lucitaa´, Augus-

tinus ei ensinkään kirjeessä 44 myönnä marttyyreitä huudettavan 

avuksi ja palvottavan pyynnöillä ja rukouksilla, vaan vastaa: ´Opi 

tietämään katolilaisilta kristityiltä, että he eivät palvele ketään kuol-

lutta eivätkä palvo mitään Jumalan luomaa henkeä, vaan ainoastaan 

itse Jumalaa, joka teki ja loi kaiken.´ 

De vera religione luvussa 55 hän sanoo: ´Meillä ei ole hartautta 

kuolleitten kulttipalvelua varten, koska jos he elivät hurskaasti, 

heitä ei pidetä sellaisina, että etsisivät sellaisia kunnianosoituksia, 

vaan he tahtovat meidän palvelevan häntä, jonka valaistessa he 

iloitsevat meidän olevan osallisia heidän lahjastaan. Heitä on siis 
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kunnioitettava jäljittelyn takia, mutta ei palvottava hartauden ta-

kia.´ Samoin: ´Uskokaamme itse parhaitten enkeleiden tahtovan 

myös sitä, että yhdessä heidän kanssaan palvelemme yhtä Jumalaa, 

jonka mietiskely tekee heidät autuaiksi. Siksi kunnioitamme heitä 

rakkaudella, ei orjuudella. Emme me myöskään rakenna heille 

temppeleitä, sillä he eivät tahdo siten meidän heitä kunnioittavan.´ 

Psalmiin 96: ´Kaikki pyhät tai enkelit etsivät hänen kunniaansa, 

jota he rakastavat. He pyrkivät tempaamaan mukaan ja sytyttämään 

kaikki, jotka häntä rakastavat, jotta he palvoisivat, rukoilisivat ja 

mietiskelisivät häntä.´ Samoin: ´He tahtovat mieluummin, että yhtä 

Jumalaa palvellaan, yhtä palvotaan, yhdelle Jumalalle tarjotaan 

uhri, ei heille itselleen.´ 

Faustusta vastaan, kirja 20, luku 21: ´Faustus esittää kristittyjä 

vastaan: Olette kääntäneet epäjumalat marttyyreiksi, joita palve-

lette samanlaisilla lupauksilla. Millaisilla lupauksilla pakanat pal-

velivat epäjumalia, ei Jumalina, vaan välittäjinä, olemme edellä 

Augustinukselta osoittaneet. Augustinus ei ensinkään myönnä, että 

kristityt palvelisivat marttyyreitä samanlaisilla lupauksilla151 kuin 

epäjumalia palvellaan pakanoiden keskuudessa, vaan hän sanoo: 

´Me palvelemme marttyyrejä sillä rakkauden ja yhteyden kultilla, 

jolla myös tässä elämässä palvellaan Jumalan pyhiä ihmisiä, mutta 

edellisiä palvelemme niin paljon hartaammin kuin miten paljon 

varmemmin he jo ovat voittajia onnellisemmassa elämässä voitet-

tuaan kaiken epävarman. Tuolla kultilla, jota kreikkalaiset kutsuvat 

sanalla λατρεία152, me emme heitä palvele emmekä opeta palvelta-

van, sillä se on varsinaisesti jumaluudelle osoitettavaa orjapalve-

lua153, vaan palvelemme niin vain yhtä Jumalaa. Koska tähän kult-

tiin kuuluu uhraaminen, opetamme, että mitään sellaista ei saa tar-

jota marttyyrille tai enkelille.´ 

                                                 
151 Votis. 
152 Latria; palvonta. 
153 Servitus. 
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Samoin kirjoissa De civitate Dei hän joitakin kertoja toistaa: ́ Py-

hille ei saa tarjota uhreja. Kuitenkin on varmaa, että avuksi huuta-

minen on hengellinen uhri ja yksin Jumalalle kuuluvaa kulttipalve-

lua.154 Psalm. 59: Uhraa Jumalalle kiitosuhri, sekä: Huuda minua 

avuksi ahdistuksen päivänä. Hepr. 13: Kristuksen kautta uhrat-

kaamme aina Jumalalle kiitosuhria eli huuliemme hedelmää. Niin-

hän sanoo Tertullianus: Uhratkaamme Jumalalle keisarin pelastuk-

sen puolesta, mutta puhtaalla rukouksella.´ Augustinus kirjassa 10 

De civitate luvussa 19, missä hän keskustelee: ´Demonit eivät 

ilahdu uhrien savuista tai käryistä, vaan rukoilevien sieluista.´ Hän 

asettaa rukoilemisen ja uhraamisen samantasoisiksi sanoessaan: 

´Samoin kuin rukoillessamme ja ylistäessämme suuntaamme mer-

kitsevät äänemme häneen, jolle tarjoamme myös tarkoittamamme 

asiat, samoin me uhratessamme tiedämme, että näkyvää uhria ei saa 

tarjota muulle kuin hänelle, jonka näkymätön uhri meidän itsemme 

sisäisesti pitää olla. Silloin he suosivat meitä ja iloitsevat kans-

samme, ja enkelit ja korkeammat voimat auttavat voimiensa mu-

kaan meitä juuri siihen. Jos taas tahdomme tarjota tätä heille, he 

eivät mielellään ota sitä vastaan, vieläpä kieltäytyvät ottamasta.´ 

50 Viidenneksi Augustinus itse huomaa ja tunnustaa, että ihmi-

sillä on tapana siirtää vain Jumalalle kuuluvia kulttipalveluita ihmi-

siin. De civit. lib. 10 cap. 4 hän sanoo: ´Jumalallisesta kultista on 

ollut käytössä paljon sellaista, mitä siirretään inhimillisiin kunnian-

osoituksiin joko liiallisesta nöyryydestä tai myrkyllisestä imarte-

lusta, kuitenkin niin, että joihin sellaista siirretään, pidettiin palvel-

tavina tai kunnioitettavina ihmisinä, mutta jos tähän vielä lisätään 

paljon, myös palvottavina.´ 

Kirjassa 21, luvussa 18 hän osoittaa, että Origeneen seuraajat155 

ovat käyttäneet täysin samoja argumentteja kuin ne, joilla pyhien 

                                                 
154 Atqui certum est invocationem esse sacrificium spirituale ac cultum soli Deo 
debitum. 
155 Origenistae. 
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avuksi huutamista vakiinnutetaan, kun nämä halusivat todistaa, että 

epäuskoisten tosin pitää tuhoutua ikuisesti, mutta kun tullaan tuo-

miolle, he ovat saava laupeuden. He sanovat, että ´laupias Jumala 

on antava heille anteeksi pyhiensä rukousten ja esirukousten täh-

den. Jos he rukoilivat heidän puolestaan silloin, kun he kärsivät 

heistä vihollisinaan, kuinka paljon enemmän he rukoilevat silloin, 

kun he näkevät heidät nöyrinä ja maahan heittäytyneinä.´ Heidän 

mukaansa ´ei pidä uskoa, että pyhät tulisivat menettämään laupiaan 

mielensä, kun he ovat täynnä täydellistä pyhyyttä, niin että he, jotka 

rukoilivat vihollistensa puolesta silloin, kun eivät itse olleet ilman 

syntiä, eivät rukoilisi rukoilijoittensa puolesta silloin, kun he ovat 

alkaneet olla ilman yhtään syntiä. Eikö Jumala silloin kuulisi niin 

monia lapsiaan, jotka ovat sellaisia, että heistä ei suuressa pyhyy-

dessään löydy mitään rukouksen esteitä?´ Myöhemmin hän lisää, 

että he itse ovat epävarmoja sydämessään: ´He kuvittelevat pyhän 

Raamatun vaienneen siitä, että monet parantavat itsensä´ jne. Nämä 

ovat juuri paavillisten itsensä argumentteja. Todellakin: Mitä ta-

hansa tuodaan argumentiksi pyhien avuksi huutamisen puolesta, ne 

ovat vain ihmissydämen otaksumia, koska pyhä Raamattu vaikenee 

niistä, kuten Augustinus tällä kohtaa puhuu. 

51 Kuudenneksi: Koska useimmat ajattelivat marttyyrien muis-

telemisten yhteydessä tapahtuneita ihmeitä itse marttyyrien teke-

miksi siten, että he niiden pohjalta vahvistivat käsityksensä ja kult-

tipalvelunsa marttyyrien avuksi huutamisen ja avunantojen suh-

teen, Augustinus esitti nuo ihmeet Jumalan itsensä tekemiksi, ja 

osoitti sekä noiden ihmeitten että marttyyrien äärellä toimitettujen 

muistelujuhlallisuuksien tarkoituksen, kuten De civit. lib. 22. Lue-

teltuaan silloin tapahtuneita monia ja erilaisia ihmeitä marttyyrien 

muistelemisten yhteydessä, hän lopulta päättää luvussa yhdeksän: 

´Mistä muusta nuo ihmeet todistavat kuin tästä uskosta, jossa saar-

nataan Kristuksen nousseen lihassaan taivaaseen. Sillä myös itse 

marttyyrit olivat tämän uskon marttyyrejä eli todistajia. Samoin ne 
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todella todistavat siitä uskosta, jossa saarnataan lihan ikuista ylös-

nousemusta.´ Kuvaillessaan luvussa 8 kirkon riemua Stefanuksen 

muistelemisen yhteydessä tapahtuneen ihmeen johdosta, hän sa-

noo: ´Mitä riemuitsevien sydämessä oli muuta kuin Kristuksen 

usko, jonka takia Stefanuksen veri vuodatettiin?´ Luvussa kymme-

nen: ´Marttyyrit tekevät niitä, tai pikemminkin Jumala heidän ru-

koillessaan ja toimiessaan mukana, jotta edistyisi se usko, jossa us-

komme, että he eivät ole Jumaliamme, vaan että heillä on sama Ju-

mala meidän kanssamme. Mitä ihmeellistä marttyyrit tekevätkin, 

he tekevät sitä siksi, että uskottaisiin Jumalaan, mitä myös Kristus 

on.´ Kirjassa 19, luvussa 12: ´Mitä tahansa ihmeitä sitten tapahtuu-

kin joko enkeleitten kautta tai jollain muulla tavalla, ne suosittavat 

kulttipalvelua ja hartautta vain yhtä Jumalaa kohtaan, jossa ainoas-

taan on autuas elämä.´ De cura pro mortuis, luku 16: ´Jumala teki 

ihmeitä marttyyrejä muisteltaessa, koska hän tietää sen hyödyttä-

vän meitä Kristuksen uskon rakentumiseksi, jonka tunnustamisesta 

he ovat kärsineet.´ 

Hän myös palauttaa marttyyrien muistojuhlallisuudet toden ja 

muinaisen tarkoituksen ja vieton äärelle, kuten De civit.lib.8. 

cap.27: ´Marttyyrejä muisteltaessa uhrataan Jumalalle sitä, että kii-

tämme sillä juhlallisuudella tosi Jumalaa heidän voitoistaan, ja jotta 

heidän muistelemisestaan jälleen saisimme kehotusta jäljitellä sel-

laisia kruunuja ja seppeleitä, kun huudamme häntä avuksi.´ Contra 

Faustum lib.20, cap.21: ´Se, mitä uhrataan, uhrataan Jumalalle 

muisteltaessa marttyyrejä, jotka hän on kruunannut, jotta noiden 

paikkojen muistuttamina nousisi syvempi hartaus rakkauden terä-

vöittämiseksi sekä heitä kohtaa, joita voimme jäljitellä, että häntä 

kohtaan, jonka auttaessa siihen kykenemme. Me siis palvelemme 

marttyyrejä sillä kultilla ja rakkaudella, jolla tässä elämässä palvel-

laan pyhiä Jumalan ihmisiä´ jne. 
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52 Lopuksi vankasti tukahduttaakseen yltyvän pyhien avuksi 

huutamisen Augustinus usein ja huolellisesti korostaa tosi oppia Ju-

malan avuksi huutamisesta, Jumalan rukoilemisesta ja Kristuksen, 

välittäjän, esirukouksesta, jotta hän siten johtaisi ihmisiä Raamatun 

tosi lähteille. Ei ole tarpeen esittää ajatuksia, joita kaikki hänen kir-

jansa ovat täynnä. On jäljellä hänen siveälle leskelle osoittamansa 

kirje 121 Jumalan rukoilemisesta, jossa hän selittää koko opin ru-

kouksesta mitä kauniimmin. Siinä hän Isä meidän -rukouksen seli-

tyksen jälkeen sanoo: ´Jos käyt läpi pyhien rukousten kaikki sanat, 

et löydä mitään, mitä tuo Isä meidän -rukous ei sisältäisi. Jos kuka 

vain rukouksessa puhuu siitä, mitä tuo evankelinen rukous ei si-

sällä, hän rukoilee joko lihallisesti tai luvattomasti.´ Tämä huomat-

takoon huolellisesti, sillä pyhien avuksi huutamista ei sisälly Isä 

meidän -rukoukseen, jota Tertullianus oikein ja elegantisti kutsuu 

rukouksen laiksi. 

Samoin Augustinus puhuu kirjassa Paimenista luvussa 8: ´Myös 

vuoret ovat hyviä. Kohotin silmäni vuorille, josta tulee minulle apu. 

Mutta katso, vuorissa ei sinulla ole toivoasi. Sanot, että minulla on 

apuni Herralta, joka teki taivaan ja maan. Älä luule tekeväsi vää-

ryyttä pyhille vuorille, kun sanot: Minulla on apuni Herralta jne. 

Itse vuoret huutavat tämän sinulle. Se oli vuori, joka huusi: Kuulen 

keskuudessanne olevan skismoja: Minä olen Paavalin, Minä Apol-

lon, Minä Keefaan, minä taas Kristuksen. Kohota silmäsi tuolle 

vuorelle ja kuule, mitä se sanoo, ja pysy siinä. Ei kai Paavalia ole 

ristiinnaulittu puolestanne? Siispä kun olet kohottanut silmäsi vuo-

rille eli pyhän Raamatun kirjoittajiin. mistä tulee sinulle apu, katso 

häntä, joka koko sisimmällään ja luillaan huutaa: Herra, kuka on 

kaltaisesi? Voit sanoa turvallisesti ilman mitään haittaa vuorille: 

Minulla on apuni Herralta, joka teki taivaan ja maan. Silloin vuoret 

eivät ainoastaan ole suuttumatta sinulle, vaan ne myös rakastavat 

sinua ja suosivat yhä enemmän. Jos asetat niihin toivosi, ne tulevat 

surullisiksi. Enkelin ilmoittaessa paljon jumallista ja ihmeellistä oli 
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saamassa palvontaa ihmiseltä, ja enkeli palauttaa Herran luo hänet, 

joka ikään kuin kohotti silmänsä vuorille, ja sanoi: Älä tee niin, 

vaan kumarra Herraa. Minä olen sinun ja veljiesi kanssaorja.´ 

53 Niin Augustinus valaisee kauniisti oppia Kristuksen, välittä-

jän, tehtävästä, kuten hän Tunnustusten 10. kirjassa luvussa 42 sa-

noo, että enkeleitä ei saa huutaa avuksi siihen, että pääsisimme Ju-

malan luon heidän kauttaan ja tulisimme sovitetuiksi heille, koska 

Raamatussa ei ole annettu yhtään sellaista rukousta. Sanat menevät: 

´Kenet löytäisin sovittamaan minut sinulle? Olisiko minun pitänyt 

mennä enkelien luo? Millä rukouksella? Millä sakramenteilla? Mo-

net pyrkiessään palaamaan luoksesi ovat kuulemani mukaan koet-

taneet sitä kun eivät itse ole pystyneet, ja heitä on pidetty kuvitel-

miensa arvoisina´ jne. Seuraavassa luvussa: ́ Tosi välittäjä, ihminen 

Jeesus Kristus, jonka salaisessa laupeudessasi olet osoittanut nöy-

rille, ilmestyi kuolevien syntisten ja kuolemattoman Vanhurskaan 

väliin. Syystä minulla on vankka toivo hänessä siihen, että parannat 

kaikki sairauteni hänen kauttaan, joka istuu oikealla puolellasi ja 

rukoilee sinua puolestamme. Muuten olisin epätoivoinen, syntieni 

kauhistama, ja surkeuteni painosta olisin harkinnut pakoa, mutta 

sinä estit ja vahvistit minua sanoen: Kristus kuoli kaikkien puolesta 

jne. Herra, katso, heitän huoleni sinulle ja elän.´  

Parmenianusta vastaan kirjassa 2, luvussa 3: ´Johannes ei sano: 

Teillä on puolustaja, ikään kuin erottaen itsensä syntisistä, niin että 

hänellä ei enää olisi tarvetta sovitukselle, joka on välittäjän kautta, 

joka istuu isän oikealla puolella ja rukoilee puolestamme. Näin hän 

olisi sanonut ylimielisyyttään ja myös väärin. Jos hän taas olisi sa-

nonut: Teillä on minut välittäjänä isän luona, minä rukoilen syn-

tienne puolesta (kuten Parmenianus eräässä kohdassa asetti piispan 

kansan ja Jumalan väliin), kukapa olisi katsonut häntä Kristuksen 

apostolina eikä antikristuksena? Säilyttääkseen hengen yhteyden 

olkoot he varmoja yhdestä välittäjästä kaikissa rukouksissaan. Kris-

tityt ihmiset nimittäin uskovat keskenään itsensä toisten rukousten 
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varaan. Hän, jonka puolesta ei rukoile kukaan vaan joka rukoilee 

kaikkien puolesta, hän on ainoa ja tosi Välittäjä. Vaikka Paavali on 

pään alaisuudessa erityinen jäsen, hän silti jäsenenä uskoo itsensä 

uskovien rukousten varaan. Hän ei tee itsestään välittäjää kansan ja 

Jumalan välille, vaan pyytää, että kaikki Kristuksen ruumiin kaikki 

jäsenet rukoilisivat hänen puolestaan. Niin maan päällä yhä vaivaa 

näkevien jäsenien keskinäinen rukous nouskoon pään luo, joka on 

edeltä mennyt taivaaseen, jossa on sovitus synneistämme. Jos Paa-

vali olisi välittäjä, olisivat sitä myös muut kanssa-apostolit, ikään 

kuin välittäjiä olisi monta, eikä Paavaliin pätisi, jolla hän oli sano-

nut: Yksi on välittäjä´ jne. 

Saman ajatuksen hän toistaa käsitellessään Johanneksen ensim-

mäistä kirjettä: ´Johannes, sellainen mies, ei sano: Teillä on puolus-

taja, vaan: meillä on. Eikä hän sano: teillä on minut, vaan hän tuo 

esiin Kristuksen, ei itseään, ja sanoo: meillä on, ei: teillä on. Hän 

tahtoi mieluummin asettaa itsensä syntisten joukkoon omistaakseen 

asianajajanaan Kristuksen, kuin Kristuksen sijaan itsensä asianaja-

jaksi, ja tulla havaituksi tuomittavien ylpeitten veljien joukkoon. 

Teillä on vanhurskas Jeesus Kristus asianajajana isän luona, ja hän 

on syntiemme sovitus. Joka tämän on pitänyt, ei ole joutunut he-

resiaan. Joka tämän on pitänyt, ei ole joutunut skismaan. Siitä skis-

mat syntyvät, kun ihmiset sanovat: Me olemme vanhurskaita, me 

puhdistamme epäpuhtaat, me vanhurskautamme jumalattomia, me 

pyydämme ja me saavutamme.´ Pian Augustinus esittää vastalau-

seen: ´Eivätkö pyhät siis rukoile puolestamme?´ Hän kuitenkin pu-

huu selvästi niiden pyhien rukouksista, jotka ovat yhä tässä elä-

mässä. Hän ei ensinkään ajattele tai sano, että autuaat toisessa elä-

mässä ovat Jumalan luona asianajajia tai välittäjiä, vaan tarkoitus 

on puhua välittäjästä yleisesti156. 

                                                 
156 Siis siinä mielessä, että [elävien] esirukouskin apuna on tietynlaista ”välittä-
mistä”. 
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54 Niin siis Augustinus pyrki tukahduttamaan otaksumia, tai-

kauskoisuuksia ja pyhien kulttia ja avuksi huutamista, ja tuomaan 

kirkkoa takaisin Jumalan avuksi huutamisen tosi lähteille. Myö-

hemmin on levinnyt Augustinuksen nimellä paljon oletettuja kirjoi-

tuksia, joissa vastoin Augustinuksen varmoja ja tosia kirjoituksia 

opetetaan ja käytetään pyhien avuksi huutamista, kuten saarnassa 

pyhästä Paavalista: ´Keisarit notkistavat polvensa kalastajan kun-

niaksi, ja huutavat avuksi hänen apuaan ja suojelustaan Jumalan 

luona.´ Mutta tälle vastakkaisesti Augustinus kirjoittaa De civit. lib. 

8, cap. 27. Myös Lovaniuksen toimittamassa homilioiden käsikir-

joituksessa Augustinuksen nimellä Lindanuksen lainauksen mu-

kaan sanotaan: ´Keisarilliset korkeudet lankeavat 

PALVOMAAN157 kalastaja Pietaria´, vaikka Augustinus kaikin 

voimin taistelee sen puolesta, että ketään muuta kuin Jumalaa ei saa 

palvoa. Niin kirjassa De cognitione verae vitae keskustellaan Au-

gustinuksen nimellä, että pyhiä huudetaan rukouksissa avuksi ja py-

hät tarkkaavat elävien sanoja ja asioita, vaikka Augustinus kirjoissa 

De civit. ja De cura pro mortuis esittää täysin päinvastaista, kuten 

osoitimme. Samoin esimerkkejä pyhien avuksi huutamisesta tuo-

daan kirjasta De spiritu et anima, samoin kirjasta Meditationum, 

joista tiedetään, että ne eivät ole Augustinukselta. Todellinen Au-

gustinus sanoo selvästi: Pyhiä ei huudeta avuksi, kuten osoitimme. 

55 Ei ole enää uutuutta se, että paavilliset tällä keinolla vanhojen 

kirjoittajien todisteita lainatessaan näennäisesti peittävät ja vahvis-

tavat taikauskoisia käsityksiään, mutta tämä petos pitää tuon tuos-

takin muistutuksen vuoksi toistaa ja paljastaa. Tässä traditiossa olen 

pannut merkille, miten petollisesti ja valheellisesti myöhempien 

kirjoittajien taikauskoisuuksia siirretään vanhoihin kirjoittajiin. 

Kuten edellä huomautimme Chrysostomuksen homiliasta 66 an-

tiokialaisille, että se on joltain paljon myöhemmältä kirjoittajalta, 

                                                 
157 Adorare. Chemnitz poikkeuksellisesti kirjoittaa sanan isoilla kirjaimilla. 
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samalla lailla paavillisen kirkon pylväs Garetius lainaa tuota paa-

villisten keskuudessa tavallista taikauskoa eräältä Fulbertukselta, 

joka eli Herran vuoden 1000 paikkeilla: ´Pyhä Maria, riennä sur-

keitten avuksi, auta arkoja, vaali itkeviä. Tuntekoot kaikki huojen-

tavan apusi´ jne. Paavilliset valheellisesti esittävät sanojen olevan 

Augustinukselta kaupitellakseen tuota taikauskoa kansalle näennäi-

sesti vanhan kirkon hurskaudella ja arvovallalla, ja se löytyy kah-

desta paikasta, saarnasta 2 De annuntiatione ja De assumptione, 

joista tiedetään, että ne eivät ole Augustinuksen saaarnoja, vaan 

tuon Fulbertiuksen. 

  



302 

RUNOUDEN ROOLISTA JA OTTEITA LATINALAISILTA 
KRISTILLISILTÄ RUNOILIJOILTA 

56 Tähän katsaukseen pyhien avuksi huutamisen historiasta kuu-

luu erityisenä huomiona se, että Augustinuksen aikoihin ja myö-

hemmin tuo aihemateriaali pyhien avuksi huutamisesta lankesi ru-

noilijoille, jotka jäljitellen ja runoilijan vapaudella siirsivät van-

hoista runoista muusien, demonien ja sankarien avuksi huutamisia 

marttyyreihin. Näin pyhien avuksi huutaminen ilman Raamatun 

käskyä, lupausta ja esimerkkiä tuli kirkkoon ensin puhetaiteellisten 

retoristen kuvioiden kautta, mutta monet eri tavoin hillitsivät sitä ja 

torjuivat. Myöhemmin, kun ei ollut ketään Epifaniuksia tai Augus-

tinuksia sanomassa vastaan, runoilijoiden välityksellä, näiden jälji-

tellessä ja runoilijan vapaudella, se lisääntyi ja kasvoi korkeuksiin 

niin, että nuo runoilijat pyytävät ja toivovat pyhiltä kaikkea sitä, 

mitä meidän Raamatussa käsketään pyytää ja toivoa Kristukselta. 

Ettei tässä olisi liian vähän, nuo runoilijat itse täysin vapaasti käyt-

tivät säkeissään sitä, mitä Epifanius ja Augustinus selväsanaisesti 

olivat kieltäneet ja hylänneet pyhien kulttipalvelussa. Olemme 

edellä kuvanneet tästä jotakin Damaskolaisen runojen pohjalta. Nyt 

kuitenkin lisäämme mukaan jotakin latinalaisilta kristillisiltä runoi-

lijoilta, jotta voitaisiin huomata, miten kerran hyväksytty taikausko 

kasvaa suunnattomasti, ja miten itseään miellyttävä ja hemmotte-

leva inhimillinen mieli harjaantuneisuuden, kaunopuheisuuden ja 

eleganssin vaikutuksesta ja osoittamisesta sen jälkeen, kun Jumalan 

sanan paalumerkit on kerran ohitettu, ei enää osaa asettaa itselleen 

rajoja, vaan se tuon tuostakin etenee pidemmälle, niin että sillä lo-

pulta ei enää ole eikä se löydä paikkaa, missä pysähtyisi. 

57 Niin Prudentius, todella elegantti runoilija, joka eli suunnil-

leen Augustinuksen aikoihin, käyttää liiallista runoilijan vapautta ja 

leikittelee pyhien avuksi huutamisella, kuten: 
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HYMNI PYHÄLLE LAURENTIUKSELLE 

Millainen valta [sinulle] onkaan uskottu 

ja kuinka suuri lahja annettu, 

sen todistavat roomalaisten riemut, 

joille vastaat myöntävästi, kun sinua rukoillaan. 

 

Mitä kukin nöyrästi pyytää 

sen kukin vie saatuna onnellisesti mukanaan, 

he pyytävät, UHRAAVAT158, ilmoittavat, 

tuskin kukaan palaa surullisena. 

 

Näiden joukossa, oi Kristuksen koristus 

kuule maalaisrunoilijaa 

joka tunnustaa rikokset 

ja tuo esiin tekonsa. 

 

Tunnustan ja tiedän arvottomana, 

jota Kristus itse kuulkoon. 

Mutta suojelijoiden marttyyrien kautta 

hän voi saada lääkkeen. 

 

Kuule rukoilevaa hyväntahtoisesti 

Kristusta rukoilevaa syyllistä Prudentiusta, 

joka palvelee ruumista 

vapauta hänet maailman kahleista. 

HYMNI PYHÄLLE VINCENTIUKSELLE.  

Ole nyt läsnä ja kuule 

nöyrät rukoilevien äänet 

                                                 
158 Isot kirjaimet tässä ja tuonnempana Chemnitziltä. 
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meidän syyllisyytemme tehokas 

rukoilija isän valtaistuimen luona. 

 

Sinun kauttasi, tuon vankilan kautta, 

kahleitten, liekkien, kavioiden159 kautta, 

jonka kautta vapisevina seuraavina  

suutelemme vuodetta160.  

 

Armahda rukouksiamme 

niin että Kristus leppyneenä omilleen 

kallistaisi suosiollisen korvansa 

eikä lukisi mitään rikoksia syyksi. 

 

Vähäksi aikaa laskeudu tänne 

tuoden Kristuksen suosion, 

jotta raskaaksi tulleet aistit tuntisivat 

lempeyden lievityksen. 

HYMNI PYHÄLLE AGNELLE 

Roomalaisten neitsyt säilyttää pelastuksen, 

hän myös suojelee muukalaisia, 

puhtaalla ja uskovalla mielellä rukoilevia, 

oi onnellinen neitsyt, oi uusi kunnia, 

kallista katseesi likavesiimme jne. 

PYHILLE CALAGURITAANIN MARTTYYREILLE 

Huhu kulkee kaikkiin maihin, 

kulkee edeltä ilmoittaen, 

täällä ovat maailman suojelijat, 

                                                 
159 Viittaa ehkä teilaamiseen, jossa hevoset repivät raajat irti. 
160  Nim. hautaa. 
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joita rukoilevat ympäröikööt, 

he eivät salli varhain, 

että kukaan äänellä vuodattaa muminaa, 

heti he kuulevat 

ja vievät sen ikuisen kuninkaan korviin, 

sieltä häneltä suuresta lähteestä 

virtaavat lahjat maan päälle, jne. 

MARTTYYRI CASSIANUKSELLE 

Jos sinulla on jokin vanhurskas tai rakastettava lupaus, toimita 

se, 

jos sinulla on jokin toive, jos sisäisesti hehkut jotakin tunnetta. 

Usko, että suosiollinen marttyyri kuulee kaikki rukoukset, 

ja täyttää ne, jotka hän näkee kelvollisiksi. 

Minua kuullaan, menen kaupunkiin, lähestyn suotuisasti, 

palaan kotiin, julistan Cassianusta. 

PYHÄLLE CYPRIANUKSELLE 

Lakkaa itkemästä pelkkää hyvää. Tuo pitää hallussaan taivaan 

valtakuntia. 

Sielu ei liehu maan päällä eikä poistu tästä maailmasta. 

Hän ei johda vain Libyan kansoja, vaan auringon nousun ja las-

kun ääriä, 

Gallialaisia hän vaalii ja kastelee britannialaisia. 

Hän on opettaja maassa, samoin myös marttyyri ylhäällä. 

Täällä hän opettaa ihmisiä, tuolta hän suojelijana antaa hurskaita 

lahjoja jne. 
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58 Vähän myöhemmin Pontius Paulinus jäljitellen noita runolli-

sia avuksi huutamisia lisäsi jotakin myös omasta puolestaan, liit-

täen pyhiin uskoa, toivoa ja luottamusta, kuten kirjeessä 12 hän seu-

raavasti huutaa avuksi Clarusta: 

 

Ota suosiollisesti vastaan nämä syntisten rukoilijoitten toiveet: 

Muista Paulinusta ja Therasiaa. 

Näe vaivaa Martinuksen kanssa hurskaalla yhteydellä. 

Voittakoot teidän rukouksenne meidän rikoksemme. 

Johdettakoon meitä samaan osaan Severuksenne kanssa, 

suojelkoot siipenne meitä aina huomassaan. 

FELIXILLE KOLMANTENA SYNTYMÄPÄIVÄNÄ161 

Meillä on tällainen rakkaus ja työ: ota vastaan nämä omiesi toi-

veet, 

suosita niitä Jumalalle, jotta kun uuttera huolehtimisemme 

 on pitkänä aikana maksanut sinulle palveluksemme, 

vasta sitten vapauttaisit levolliset kasvattisi hurskaasta työstä 

kun meidät vapautetaan 

kun sinun kasvojesi eteen on asetettu omiesi sielut 

älä kieltäydy siirtämästä niitä säihkyvän Herran kasvojen eteen 

hänen isälliseen helmaansa 

Rukoile hyvyydessäsi tätä hurskasta mutta pelottavaa majesteet-

tia, 

jotta täysillä rukouksilla ja ansioillasi  

hän antaisi anteeksi syntimme. 

 

SAMOIN: 

Pyydä, että tulisimme asetetuiksi lampaitten laumaan, 

                                                 
161 Tarkoittaa marttyyrikuoleman vuosipäivää. 
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jotta korkeimman tuomarin päätös tällä palveluksella 

lahjoittaisi meidät taas sinulle, 

ettei hän tuomitsisi meitä onnettomia 

huonon toivotuksen saaneiden vuohien joukkoon. 

 

 

FELIXIN VIIDENTENÄ MARTTYYRIPÄIVÄNÄ 

Hän kohottaa mielensä taivaaseen, ja pian virkistyneellä, 

uskovalla sydämellä hän ammentaa lupauksesta osallisen toivoa, 

ja juosten pyrkii nopeasti Felixin pyhiin eteishalleihin, 

ja pyytää hurskaalta Felixiltä kuin vartijalta 

huutaen, ja sekoittaa valituksiinsa rukoilevia sanoja: 

Jumalalle pyhä Felix, olet aina köyhien rikkaus: 

Olet onnea tuottava surkeille, ja aina rikas puutteenalaisille, 

sinut Jumala asetti levoksi väsyneille ja huojennukseksi ahdiste-

tuille, 

ja surullisille lääkkeeksi satutetuille sydämille, 

ja siksi kuin isälliseen syliin luottaen 

nojaa sinuun köyhyys päänsä kallistaen, 

pyhä Felix, sääli aina minun vaivojani, jne. 

FELIXIN KAHDEKSANTENA MARTTYYRIPÄIVÄNÄ 

Juoskaamme tämän suojelijan luo toiveikkaasti, 

ottakoon hän vastaan valituksemme lempeällä hurskaudella, 

ja kun juhlimme hänen marttyyripäiväänsä, 

hän liittää rukouksemme hurskaasti korkeisiin ansioihinsa, 

me iloitsemme, ei ole pyhille uutta tämä huolenpito 

rukoilla Jumalaa sairaitten syntisten puolesta, 

ja voittaa hyvillä ansioilla huono ansio, 

kuten jo muinoin oli sellainen aika: jos niin nyt pelastuksemme 
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on saanut osakseen Felixin, pyytäköön hän kaikkea mitä uskal-

taa, 

ja toivokoon mitä haluaa luottaen sellaiseen suojelijaan. 

Jumalalle pyhä Felix, Jumalalle rakas, olet voima, Felix, 

rukoilen sinua olemaan meille varustettu torni. 

YHDEKSÄNTENÄ MARTTYYRIPÄIVÄNÄ 

Pyydän, Felix, auta omiasi, ja auta myös minua täällä, 

pyydä lupaustesi äärellä kanssasi olevia isiä olemaan kutsuttuina 

läsnä. 

Te, jotka hoidatte taivaallisesti paratiisin vihannoivia puutarhoja, 

ja jotka lepäätte Jumalan korkean alttarin alla, 

kaunis apostolisen joukon kuoro ja patriarkat, 

teitäkin nöyrästi rukoilen, profeetat, 

myös teitä marttyyreitä, joiden ruumiita on lyöty ja veri vuoda-

tettu, 

kun olitte todistaneet teurastetusta ja elävästä karitsasta. 

Teemme tämän sinulle meidän puolestamme, Kristus Jumala, 

heikolla ja hauraalla varustuksellamme, 

sinua ei, korkein luoja, 

tavoita kädellä tehty, sinua, jota maailma koko ruumiillaan ei ta-

jua, 

sinua, jolle taivas ja maa ovat vain ahdas piste. 

Mutta pyhillesi me lakkaamatta tuomme hartaan palvelumme, 

heitä me suurina kunnioitamme vähäisellä kunnianosoituksella, 

toivoen noilta rukoilijoilta, että sinä 

meissä täyttäisit tekojesi täydellisyyden jne. 

 

 

59 Sitten Herran vuoden 500 jälkeen Fortunatus teki Martinuk-

sesta yksinkertaisesti Jumalan ja ihmisten välittäjän, vieläpä palvot-

tavan, kuten ilmenee kirjasta 2 De vita S. Martini: 
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[Taivaaseen] siirretty mies,162 voimakas ikuisiin aikoihin, 

jonka lipunkantajana kannat ristin aseita, joita riemujuhlat ovat 

tehneet kuuluisiksi. 

Suloinen PALVOTTAVA, ja jota minun on palveltava mielellä ja 

äänellä. 

Tuo hurskauden apu surkealle, armahda surkeaa, 

jotta kun korkeavaltaistuiminen maailman ohjaaja ja suunnitte-

lija saapuu, 

silloin muistaisit saavuttaa syntimme unohtamisen, 

ole läsnä VÄLITTÄJÄNÄ minun ja Herran välillä armeliaasti, 

jotta sinun väliintulosi vapauttaisi minut, jota oma syyllisyyteni 

sitoo,  

olkoon Fortunatuksen pelastuksen toivo uskollinen ja köyhä, 

nöyrä lankeaminen eteesi, suojelijani. 

Sillä voit paljon rukouksellasi hänen luonaan, jonka omana sinua 

pidetään, 

kykenet siihen, mitä pyydän, koska se kokonaan on ystäville tar-

jona. 

Niin kuninkaan läsnäolo antakoon sinulle kaiken mitä pyydät. 

KIRJA V 

Joka voi, pyydä suulla syyllisyyteni anteeksiantoa, 

ja kuule, kun syyllinen huuleni mumisee sinulle takaisin. 

KIRJA VI 

Pyydän sinua rukoilemaan minulle anteeksiantoa, mies, joka olet 

saavuttanut kruunun, 

                                                 
162 Vir transcripte. 
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tempaa lammas pois, paimen, ettei se jäisi ulos rampana tai ulko-

puoliseksi. 

Ojenna käsi, sinä korkea, johda askelta, ohjaa aistia, 

tutki raskaita rikkeitä keveämmällä arviolla, 

ole läsnä VÄLITTÄJÄNÄ itse Jumalan ja syyllisen välillä, 

saavuta se, kun maailman tuomari saapuu, 

silloin rukoilen, että peittäisit hauraan pyhällä peitteellä, 

ja sinun valtasi puolustaisi minua vapisevaa tulelta. 

Tiedän varmasti Kristuksen luovuttavan sinulle kenet tahansa 

syyllisen jne. 

SAMOIN: 

Sellaisilla palveluksilla lepytetty parhain ylipappi, 

maksa hyväntahtoisesti palkinto niille, joiden lupaukset näet. 

Joka on voimassa vahva ja haudattu idän akselille, 

katso, hän tarjoaa apua läntisellä navalla. 

Siis muista rukoukset ja täytä pyynnöt, matkaaja. 

Hän saavuttaa ansioillaan sen, mitä armas usko pyytää jne. 

 

60 Miten ja kuinka paljon nuo runolliset pyhien avuksi huutami-

set poikkeavat Raamatusta ja puhtaammasta vanhasta kirkosta, vie-

läpä kuinka ne sotivat Raamatun oppia vastaan Jumalan avuksi 

huutamisesta Kristuksen, välittäjän, nimessä, ja vahvistavat sitä, 

minkä vanhat kirjoittajat kielsivät, kun ne käyttävät liikaa runoili-

jan vapautta, jota vanhat kirjoittajat osoittamamme mukaan moitti-

vat ja kielsivät, sen selvästi osoittaa niiden kohtien vertailu, jonka 

tästä historiasta tähän mennessä olemme esittäneet. Nuo runoilijat 

eivät ainoastaan pyydä pyhiltä esirukousta, vaan kaikkea sitä, mitä 

Raamattu käskee meidän pyytää Jumalalta ja Kristukselta, välittä-

jältä, niin että ei ole melkein mitään, mikä jätettäisiin Jumalalle ja 

Kristukselle. He opettavat jopa uskoa, toivoa ja luottamusta asetet-

tavan pyhiin, mitä ei todellakaan voi eikä voi puolustaa. 
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JOITAKIN OTTEITA MYÖHEMMILTÄ KIRJOITTAJILTA 

61 Koska silloin eikä myöhemmin ei enää ollut ketään Epifa-

niusta tai Augustinusta auktoriteetilla tukahduttamassa tai korjaa-

massa noita taikauskoisia käsityksiä, ei avautunut niinkään ikkuna, 

vaan mitä levein ovi, ja ne syöksyivät sisälle kirkkoon, ja jälkipol-

vet aina vain kasasivat ja lisäsivät niitä, kunnes ne päätyivät ilmi-

selväksi ja karkeaksi epäjumalanpalvonnaksi, kuten paavillisen kir-

kon pohjalta jo olemme kuvailleet. Jotta tätä voitaisiin osuvammin 

ja helpommin verrata, esitämme joitakin harvoja otteita myöhem-

pien kirjoituksista. 

Niin Maximus sanoo homiliassa in Martyres Tauricos: ´Vaikka 

kaikki pyhät ovat kaikkialla ja hyödyttävät jokaista, he kuitenkin 

tulevat väliin puolestamme erityisellä tavalla, jotka myös ovat vie-

neet rukoukset perille163 puolestamme. He ovat ja viipyvät aina 

kanssamme, eli ruumiissa eläen ja ruumiista poistuen vartioivat 

meitä. Siksi kunnioitamme heitä tässä maailmassa, jotta tulevaisuu-

dessa voimme pitää heitä puolustajinamme.´ 

Leo kirjoittaa ensimmäisessä saarnassa Apostolien syntymäpäi-

västä: ´Uskomme ja luotamme, että meitä tämän elämän kaikkien 

vaivojen keskellä Jumalan armon saavuttamiseksi aina auttavat eri-

tyisten suojelijoittemme rukoukset, ja niin paljon kuin omat syn-

timme meitä painavat alas, yhtä paljon apostolien ansiot nostavat 

meitä pystyyn.´ Samoin: ´Jos me jotakin oikein erotamme ja 

teemme, jos jokapäiväiset rukoukset saavuttavat jotakin Jumalan 

armosta, se on Pietarin tekojen ja ansioitten ansiota.´ 

Munkki Euthymius kirjoittaa Marian ylistyksessä: ´Näe meidän 

kaikkien pyytävän apuasi kauneimman lippaasi jalkojen edessä, ja 

odottavan puolustustasi ja kaikessa huutaen apuasi. Niin kauan kuin 

jäämme tänne, rukoilemme sinua siksi suojelemaan meitä, ja kun 

                                                 
163 Tai: Kärsineet kuolemanrangaistuksia (supplicia pertulerunt). 
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poistumme täältä, rukoilemme, että saisimme aina asua viheriöi-

vissä ja valoisissa taloissa.´ 

Vandaalien vainon kolmannessa kirjassa Victor huutaa avuksi 

patriarkkoja, profeettoja ja apostoleita. Hän sanoo: ´Me rukoi-

lemme eteenne langenneina, ettette halveksisi surkeita rukoilijoi-

tanne, hänen kauttaan, joka ylensi teidät apostoliseen korkeuteen.´ 

Fulgentius sanoo saarnassa Marian ylistyksistä: ´Tulkaa neitsyet 

neitsyt Marian luo, hedelmöittyvät hedelmöittyvän luo, synnyttäjät 

synnyttäjän luo, äidit äidin luo, imettävät imettävän luo, neitoset 

neitosen luo. Siksi Maria omaksui nuo kaikki luonnon vaiheet, että 

tulisi auttamaan kaikkia luokseen tulevia naisia, ja niin uudistaisi 

kaikkien naisten suvun, jotka tulevat hänen luokseen.´ 

Gregorius Suuri sanoo homiliassa 32 evankeliumeihin: ´Meidän 

puolustajamme marttyyrit ovat läsnä, he tahtovat heitä rukoiltavan, 

he pyytävät, että heiltä pyydettäisiin. Etsikää rukouksissanne siis 

näitä auttajia, löytäkää heidät syyllisyytenne suojelijoiksi.´ Samoin 

Epist.39, lib. 44: ´Olkoon hän imperiuminne vartija, olkoon hän 

teille suojelija maan päällä, olkoon hän teille esirukoilija taivaassa.´ 

Samoin lib.12, epist.22: ´Luotamme kaikkivaltiaan Jumalan voi-

maan ja hänen autuaan apostolien johtajansa Pietarin apuun.´ 

62 Tähän mennessä pyhien avuksi huutaminen vallitsi yksityi-

sissä rukouspahasissa, mutta tässä Gregoriuksen kirjoitetaan latina-

laisten keskuudessa tunkeneen sen ensimmäisenä julkisiin kirkon 

rukouksiin, joita kreikaksi kutsutaan λιτανείας (litanioiksi). Tätä sa-

maa oli yrittänyt aiemmin kreikkalaisten keskuudessa Petrus 

Gnapheus, kuten edellä olemme huomauttaneet. 

63 Kirkossa on aina ollut tuo mitä vanhin tapa rukoilla julkisesti 

ja yhdessä, mutta noissa rukouksissa huudettiin avuksi ainoastaan 

yhtä tosi Jumalaa Kristuksen, välittäjän, nimessä. Ireneus muistut-

taa sellaisista rukouksista. Justinus muistuttaa [litanioiden] pääkap-

paleista, että olemme syntyneet, terveydestä on pidetty huolta, asi-
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oiden hahmot säilytettäköön, sielun vaiheet seuraavat hyvin toisi-

aan ja että on lupa toivoa ja saavuttaa kuolemattomuus. Tertullianus 

lisää: ´Rukoilemme vihollisten ja vainoajien puolesta, rukoilemme 

kaikki aina keisarien puolesta, pyydämme heille pitkää elämää, va-

kaata imperiumia, turvallista kotia, voimakkaita sotajoukkoja, us-

kollista senaattia, kunnollista kansaa, rauhallista maailmaa, ja mitä 

vain ihmiset ja keisari toivovat.´ Samoin: ´Rukoilemme keisarien 

puolesta, heidän ministeriensä puolesta, vallanpitäjien puolesta, 

maailman tilan puolesta, rauhallisen menon puolesta, lopun lyk-

kääntymisen puolesta.´ 

Cyprianus sanoo: ´Meillä on julkinen ja yhteinen rukous rukoilla 

ei yhden, vaan koko kansan puolesta.´ 

64 On tunnettua, että noiden julkisten rukousten kohdalla kirk-

koa innoitettiin palavampiin rukouksiin erityisten kehotusten ja 

eleiden avulla. Cyprianus sanoo: ´Kun rukoukset olivat alkamassa, 

pappi liitti alkuun tuon kehotuksen: Sursum corda.164 Ja kansa vas-

tasi: Habemus ad Dominum.165 

65 Justinuksella ne kohoavat rukouksiksi. Tertullianuksella kat-

sahdetaan taivaaseen, levitetään kädet ja pää paljaana rukoillaan 

kaikkien puolesta, toisinaan seisten, toisinaan polvistuneina. Euse-

biuksen mukaan Antoninuksen sotilaat ryhtyessään rukoilemaan 

sadetta menevät polvilleen ja lankeavat maahan. Clemensillä he 

heittäytyvät maahan. Sozomenuksella kirjassa 7 luvussa 28 An-

tiokian kansan pelätessä keisari Theodosiuksen vihaa siellä tapah-

tuneen kapinan johdosta, he laativat julkisen rukouksen keisarin vi-

han lauhduttamiseksi, ja käyttivät siihen rukoukseen surusävelmiä. 

Kirjojen De vocatione gentium kirjoittaja, oli se sitten Ambrosius 

tai Prosper, selittäessään Paavalin kohtaa 1.Tim. 2 ´että kaikkien 

                                                 
164 ”Sydämet ylös” (Ylentäkää sydämenne). 
165 ”Pidämme/omistamme [sen] Herran luona” (ylennämme sen Herran puo-
leen). 
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ihmisten puolesta esitettäisiin rukouksia, pyyntöjä ja kiitoksia`se-

noo: ´Kaikkien pappien ja uskovien hartaus yksimielisesti säilyttää 

tämän rukouksen lain siten, että maailmassa ei ole yhtään osaa, 

jossa kristitty kansa ei käyttäisi juhlallisesti sellaisia rukouksia. 

Kirkko nimittäin kaikkialla rukoilee ei ainoastaan pyhien ja Kris-

tuksessa jo uudestisyntyneiden puolesta, vaan myös kaikkien epä-

uskoisten ja Kristuksen ristin vihollisten, harhaoppisten ja skismaa-

tikkojen puolesta´ jne. Sellaisia esimerkkejä on historiassa paljon, 

että sodan, ruton, rajuilmojen ja maanjäristysten aikaan tehtiin pää-

töksiä laatia ja vietettiin sellaisia julkisia rukouksia Jumalan puo-

leen. Niin Niceforuksen mukaan [keisari] Theodosius rukoili koko 

seurakunnan kanssa Jumalaa sään selkenemisen puolesta kulkien 

tavallisen ihmisen hahmossa keskellä hymniä laulavien joukossa. 

Theodorus Lukijan mukaan keisari Martianus kehottaa Anatoliaa 

ottamaan käyttöön sellaisia rukouksia. 

66 Vähän myöhemmin Mamercus Wieniläinen päätti, että vuo-

sittain asetettuina päivinä vietettäisiin juhlallisia rukouksia silloin 

uhkaavien vaarojen, maanjäristysten, tulipalon ja petoeläinten 

hyökkäyksen varalta. Tuollainen päätös on tallella myös Toledon 

viidennessä konsiilissa. Myös sanan λιτανείας (litania) merkitystä, 

joka löytyy myös Basiliuksen 63. kirjeestä, selitetään Mainzin kon-

siilin 32. kaanonissa Kaarle Suuren aikana näillä sanoilla: ´Krei-

kaksi kutsutaan litanioiksi sitä, mitä latinaksi kutsutaan rogati-

ones166. Kuitenkin sanojen λιτανείας ja εξομολογήσεις167 välillä on 

se ero, että ekshomologeesit ovat tekemisissä vain syntien tunnus-

tamisen kanssa, litanioita taas lausutaan Jumalalta rukoilemisen 

vuoksi ja jotta jossain asiassa saataisiin häneltä armoa. Kumpaakin 

sana pidetään yhtä suuressa arvossa.168 Näin siis sanoo tuo kaanon. 

                                                 
166 Pyynnöt, rukoukset. 
167 Tunnustukset. 
168 Sub una dignatione habetur, 
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67 Tästä paavilliset sitten laativat seuraavanlaisen argumentin: 

Koska litanioitten eli rukousten tai pyyntöjen käytäntö169 on aina 

ollut kirkossa, ja litaniassa mainitaan pyhien avuksi huutamisia: 

Siispä pyhien avuksi huutaminen on aina ollut julkisessa käytössä 

kirkon juhlallisissa rukouksissa. Ei kuitenkaan seuraa: Jos pyhiä 

huudetaan nyt avuksi paavillisessa litaniassa, se tarkoittaa, että aina 

olisi myös vanhan kirkon litanioissa ollut mukana pyhien avuksi 

huutamista. Paavillisten historiat itse kertovat, että pyhien avuksi 

huutaminen lisättiin ja liitettiin osaksi litaniaa Gregorius Suuren 

toimesta vuoden 600 paikkeilla, ja se tungettiin seurakuntiin uutena 

keksintönä kuin jonkin taivaasta laskeutuneen hahmossa, ja asiaan 

liitetään mukaan tämä satu: ´Pyhää litaniaa vietettäessä kuultiin en-

kelten laulavan: ´Iloitse taivaan Kuningatar´´, ja silloin Gregorius 

oli lisännyt nämä sanat: Rukoile puolestamme Jumalaa. Se, että 

paavilliset nyt huutavat litaniassa avuksi pyhiä, ei ole vanhan lita-

nian ensimmäinen ja muinainen muoto, vaan Gregoriuksen uusi li-

säys. Litanioita mainitessaan vanhat kirjoittajat nimittäin selväsa-

naisesti toteavat, että rukoiltiin Jumalaa. Tertullianus sanoo Apolo-

geticuksessaan: ´Me uhraamme puhtaalla rukouksella keisarin pe-

lastuksen puolesta, mutta vain yhdelle tosi Jumalalle.´ Prosper sa-

noo: ´Kirkko rukoilee kaikkialla Jumalaa.´ Mainzin kaanon sanoo: 

´Litanioita lausutaan Jumalan rukoilemisen tähden.´ Myös itse Gre-

gorius ja diakoni Publius todistavat, että kreikkalaisessa ja latina-

laisessa kirkossa papisto ja kansa aina huusivat litaniassa κύριε 

ελέησον, Christe eleison. Useimmat ottivat litanioihin vaivoin mu-

kaan tuon τρισάγιον170: Pyhä Jumala, Pyhä väkevä, Pyhä kuolema-

ton, armahda meitä, sillä aiemmin he yksittäisten pyyntöjen äärellä 

huokasivat vain: Kyrie eleison. 

                                                 
169 Usus litaniarum, hoc est, supplicationum seu rogationum. 
170 Trishagionin; ”kolmesti pyhän”. 
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68 Ei ole kyllin sovelias eikä luja argumentti asian vanhuudesta 

se, että Chrysostomuksen messu Leo Thuscuksen version mukaan 

huutaa avuksi Mikaelia, Nikolausta ja muita pyhiä. Chrysostumus 

ei ole laatinut tuota kirjoitusta, vaan se on hänen nimellään koottu 

yhteen eri aikoina monenlaisin lisäyksin, mikä tiedetään siitä, että 

Leo Thuscuksen versio poikkeaa paljon siitä, jota Erasmus käytti. 

Myös Ambrosius Pelarguksella oli eri laitos, josta hän vakuuttaa, 

ettei se sovi yhteen Thuscuksen eikä Erasmuksen laitoksen kanssa. 

Hän lisää: ´Olen nähnyt Roomassa vielä muun laitoksen, joka erosi 

näistä kaikista.´ Chrysostomuksella on kuvauksia, millaisia hänen 

aikanaan olivat käytössä olleet rukoukset liturgiassa, homilia 26 in 

Matthaeum ja homilia 18 toiseen Korinttilaiskirjeeseen. Homili-

assa ensimmäisen Timoteuskirjeen lukuun 2 on sellaista, mikä ei 

sovi yhteen tuon aidoksi oletetun Messuan kanssa, eikä siinä ole 

mitään pyhien avuksi huutamisesta. Tuo messu on koottu yhteen 

Chrysostumuksen aikojen jälkeen, minkä osoittaa myös se, että 

siinä muisteltujen pyhien joukossa mainitaan myös itse Chrysosto-

mus. Noista rapsodioista on kuitenkin se hyöty, että kun rinnalla 

käytetään muita vanhoja kuvauksia, niistä voidaan päätellä, millai-

nen oli ensimmäisen ja varhaisen kirkon yksinkertaisuus ja puhtaus, 

ja miten myöhemmin itse litanioissa päädyttiin pyhien avuksi huu-

tamiseen. Tätä huomiota kannatta huolellisesti tutkia. 

69 Pyyntöjen pääkohdista, joita litanioissa esitettiin Jumalalle, 

mainitsimme vähän aiemmin. Jo lainatuissa kohdissa Chrysosto-

mus sanoo kirkon rukoilevan ja kiittävän uskovien, epäuskoisten, 

viranomaisten, kaikkien onnellisen menestyksen, ystävien, suku-

laisten, ja myös vihollisten sekä koko maailman puolesta, käsillä 

olevien asioiden, riivattujen171 ja katuvien puolesta jne. 

                                                 
171 Pro energumenis. 
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70 Litanioitten muoto oli seuraava: Diakoni tietyllä εκφωνήσει172 

kaavan mukaisin sanoin johti kansaa rukouksissa, muistellen pyyn-

töjen pääkohtia, kuten: Sielujemme taivaallisen rauhan ja pelastuk-

sen puolesta. Jumalan pyhien seurakuntien menestyksen puolesta. 

Papiston ja kansan puolesta. Viranomaisten puolesta. Koko maail-

man rauhan puolesta. Tämän alueen ja kaupungin puolesta. Hyvän 

sään, maan hedelmällisyyden ja rauhallisten aikojen puolesta. Me-

renkävijöitten, matkustavien, sairastavien, työtä tekevien ja vangit-

tujen puolesta, ja että hän vapauttaisi meidät vaaran tuottamasta ah-

distuksesta ja puutteesta. Diakoni lisäsi kuhunkin pyyntöön: του̃ 

κυρίου δεηθω̃μεν, rukoilkaamme nöyrinä Herraa. Kansa vastasi jo-

kaiseen: κύριε ελέησον, Christe eleison.173 Tämä oli ensimmäinen 

ja vanhin litanian muoto, kuten päätellään siitä, mitä vähän ennen 

olemme sanoneet. 

Myöhemmin mukaan lisättiin myös näitä muotoiluja: εξάκουσον 

eli kuule, Herra, tule apuun, puolusta, varjele ja suojele meitä ar-

mollasi, Jumala. 

Samoin: Pyydämme Herralta pyhää ja rauhallista päivää ilman 

syntiä. Osoita Herraa sieluillemme syntien anteeksianto. Pyytä-

käämme Herralta rauhaa maailmaan ja elämällemme kristillistä 

loppua. Anna, Herra jne. Näissä kaikissa kirkko rukoili Jumalaa, 

kuten Prosperus sanoo. 

Lopulta vähitellen litaniaan alkoi sekoittua avuksi huutamista, ei 

kuitenkaan heti, vaan ensin vain pyhien muisteluna, kuten muuta-

mia kertoja Chrysostomuksen messusta löytyy tämä formula: 

Muistaen kaikkein pyhintä jumalansynnyttäjää ja ikuista neitsyttä 

Mariaa kaikkien pyhien kanssa, uskokaamme itsemme, toisemme 

ja koko elämämme Kristukselle, Jumalallemme. 

                                                 
172 Ääneen huutamisella. 
173 Herra (Kristus) armahda. 
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71 Muistamista sitten seurasivat suffragit174, kuten niitä nimite-

tään. Kun alussa sanottiin: ´Kuule meitä ja katso puoleemme Ma-

rian ja kaikkien pyhien rukousten ja pyyntöjen tähden, kun vie-

tämme heidän muistonsa juhlaa´, tätä seurasi pian se, että he sanoi-

vat: ´Armahda meitä pyhiesi rukousten tähden. Pelasta meidät, Pe-

lastaja, pyhiesi esirukousten tähden.´ Samoin: ´Vahvista, ohjaa ja 

johdata elämäämme, vahvista askeleemme Marian ja kaikkien py-

hien rukousten ja pyyntöjen tähden.´ Lopulta tämän pohjalta laadit-

tiin suora pyhien avuksi huutaminen, joka näkyy Leo Thuscuksen 

versiossa: ´Maria rukoile Jumalaa, että hän pelastaisi sielumme. 

Apostolit, toimikaa lähettiläinä Jumalan luona, jotta hän lahjoittaisi 

sieluillemme syntien anteeksiannon. Isä Nicolaus, toimi lähetti-

läänä Kristuksen, Jumalan, luona, jotta sielumme saavuttaisivat pe-

lastuksen. Marttyyrit ja tunnustajat, rukoilkaa puolestamme, pelas-

takaa sielumme. Pyhä Mikael, rukoilemme sinua, jotta suojaisit 

meitä esirukouksillasi; vartioi meitä siipiesi varjolla. Huudamme 

puoleesi, vapauta meidät vaaroista.´ 

72 Tällä lailla pyhien muistelemisesta lopulta päädyttiin heidän 

avuksi huutamiseensa, minkä osoittaa myös Mainzin luostarin lita-

nia, jossa pyhät mainitaan, mutta aina lisätään: ´Kuule meitä, Kris-

tus´, ja samoin: ´Kristus voittaa, Kristus hallitsee, Kristus käskee´. 

Löysin tuon litanian vanhasta koodeksista kolme vuotta sitten luos-

tarissa Uudessa Mainzissa, joka Ludvigin hallinta-alueella viettää 

alas Weser -joelle kuin siirtokuntana Gallian Vanhasta Mainzista. 

Koska se voi muistuttaa mieleen jotakin, liitän sen tähän. 

  

                                                 
174 Suffragia; esirukoukset. 
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LITANIA WESER-JOEN ÄÄRELLÄ SIJAITSEVAN MAINZIN 
VELJESKOLLEGION VANHASTA KOODEKSISTA: 

Se näyttää olleen käytössä vuoden 890 paikkeilla, sillä siinä mai-
nitaan paavi Stefanus ja keisari Arnulf. 

Kristus voittaa, Kristus hallitsee, Kristus käskee. Kuule, Kristus. 

Paavi Stefanuksella on pelastus ja elämä. Auta häntä, maailman 

pelastaja. 

Pyhä Pietari. Pyhä Paavali. Pyhä Andreas. Pyhä Clemens. Pyhä 

jumalansynnyttäjä. Pyhä Mikael. Pyhä Gabriel. Pyhä Rafael. Pyhä 

Johannes. Kuule, Kristus. 

Tulkoon elämä ja voitto kaikille Frankkien tuomareille ja koko 

sotajoukolle. Maailman pelastaja, auta heitä. 

Pyhä Mauritius. Pyhä Sebastianus. Pyhä Martinus. Pyhä Ambro-

sius. Pyhä Hieronymus. Kuule, Kristus. 

Olkoon pelastus ja elämä apotti Bovonuksella ja pyhän Stefanuk-

sen joukolla. Maailman pelastaja, auta heitä. 

Pyhä Stefanus. Pyhä Vitus. Pyhä Dionysius. Pyhä Blasius. Pyhä 

Georgius. Kristus voittaa, Kristus hallitsee, Kristus käskee. 

 

Kristus voittaa, joka on: 

 

Kuninkaitten Kuningas, 

Kuninkaamme, 

voittamattomat aseeemme, 

toivomme, 

urheutemme, 

valloittamaton muurimme, 

kunniamme, 

voittomme, 

vapauttamisemme ja lunastuksemme, 

puolustuksemme ja korottamisemme, 
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laupeutemme, 

valomme, tiemme ja elämämme. 

 

Hänelle yksin valta, kunnia ja voima kautta ikuisuuksien kuole-

mattomien ikuisuuksien, aamen. 

Hänelle yksin kunnia, ylistys ja juhlinta kautta ikuisuuksien lop-

pumattomien ikuisuuksien, aamen. 

Hänelle yksin voima, väkevyys ja voitto kautta kaikkien ikui-

suuksien, aamen. 

 

Kristus, kuule meitä. 

Kyrie eleison. 

Christe eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Tähän saakka teksti oli Mainzin litaniaa. 
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LOPPUSANAT 

73 Sen jälkeen kuin pyhien avuksi huutamisen gregoriaaninen 

muoto (Pyhä Maria, rukoile puolestamme) oli päästetty julkisiin 

kirkon rukouksiin, se sen jälkeen eteni ilman rajoja ja määrää, niin 

että melkein kaikkea Kristukselle ominaista pyydettiin pyhiltä heitä 

nimeltä ja julkisesti kutsuen. Tätä ei ole tarpeen kultakin yksittäi-

seltä kirjoittajalta esittää. Edellä jo kuvasimme, mikä on pyhien 

avuksi huutamisen muoto paavillisessa kirkossa, jossa on tämä 

kaikki. 

Tänäkään aikana paavilliset eivät häpeä puolustaa noita mitä kar-

keimpia käsityksiä. Kanonisti Garetius nimittäin on julkaissut kir-

jasen pyhien avuksi huutamisesta, jossa hän esittää lainauksia ja to-

disteita Mikael Syngelukselta: ´Pyhä Dionysius, joka saat Jeesuk-

sen armolliseksi koko maailmalle, tee Jumala armolliseksi sinun 

palvelijoillesi ja suopeasti rukoile´ jne. 

Apotti Theofredusta hän siteeraa: ´Pyhät on asetettu Jumalan ja 

meidän väliimme välittäjiksi, jotta me, joita fariseuksen kanssa hal-

veksitaan omista ansioistamme, heidän esirukouksillaan tulisimme 

vanhurskaiksi publikaanin kanssa.´ Siellä muuan Nicenus sanoo: 

´Sinulla on Thrasius esirukoilijana ja toiveesi täyttäjänä.´ Hän lai-

naa myös muuan kreetalaista Andreasta: ´Pyhä Maria, lepytä Her-

raa yhteisen luodun175 puolesta, sillä siitä asti kuin tulit siirretyksi 

pois maailmasta, koko maailma pitää sinua yhteisenä armoistui-

mena.´ Samoin lauletaan eräässä proosateoksessa: ´Oi hurskas 

köyhä, rikokset sovittava, käske äidin oikeudella lunastajaa.´ Mutta 

tällaisia jo esitimme enemmän edellä. 

74 Nuo myöhemmät ajat eivät todellakaan omistaneet Epifaniuk-

sia ja Augustinuksia, jotka vakavasti ja auktoriteetilla olisivat tu-

kahduttaneet joita taikauskoisia käsityksiä. Silti kaikkina aikoina 

                                                 
175 Figmentum.  
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oli joitakin, jotka joko puhuivat vastaan tai ajattelivat maltillisem-

min ja oikeammin. Niin keisari Kaarle Suuren hovissa oli muuan 

presbyteeri Claudius Espanjasta, joka oli kuuluisa evankeliumien 

lukukappaleiden selittämisessä. Ludvigin aikana hän Torinon seu-

rakunnan johtajana moitti kuvien palvonnan ohella myös pyhien 

avuksi huutamista, kuten käy selvästi ilmi Joonas Orleanilaisen ku-

moamisista. 

Hildebert Torinolainen Herran vuoden 1120 paikkeilla kirjoitti 

muuan henkilöä vastaan, jonka seuraan oli liittynyt monia kumppa-

neita, ja hän puolusti Augustinuksen käsitystä, että pyhien sielut ei-

vät tiedä, mitä tässä elämässä tapahtuu, ja että sellaiset litaniat, 

joissa rukoillaan pyhiä rukoilemaan meidän puolestamme, ovat tur-

hia, koska he eivät kuule meitä eivätkä tiedä, mitä keskuudessamme 

tapahtuu. 

Myös Bernhard saarnassa 66 Laulujen lauluun sanoo, että eräät 

hänen aikanaan olivat pilkanneet sitä, kun litanioissa pyydettiin py-

hiltä esirukouksia. 

Myöhemmin sententaarien parissa Alensis quaest 92 sanoo: ́ Yk-

sin Jumalaa saa palvoa ja huutaa avuksi. Pyhät mieluummin kuulu-

vat rukoilevien joukkoon niin kuin kanssa-auttajina mieluummin 

kuin sen asemassa, jota rukoillaan.´ 

Bonaventura sanoo in 3 sententia: ´On varottava, ettei Marian 

korkeutta suurennettaessa pojan kunniaa vähennetä, ja niin tehdä 

äitiä surulliseksi hänen takiaan, koska hän tahtoo enemmän korot-

taa poikaansa kuin itseään niin kuin luotu korottaa luojaa.´ Vasta-

väitteeseen, että äidille osoitettu kunnia palautuu poikaan, hän vas-

taa: ´Äidille ei pidä osoittaa kaikkea176 kunniaa, joka kuuluu po-

jalle.´ 

                                                 
176 Non omnem honorem; mahdollisesti tarkoittaa samaa kuin nullum honorem 
eli ei mitään pojalle kuuluvaa kunniaa saa osoittaa äidille. Sanalla kaikki voidaan 
kiellettynä tarkoittaa ei yhtään, kuten esim. Gal. 2:1 ”ei mikään liha (=ei kaikki 
liha) tule vanhurskaaksi lain teoista (ex operibus legis non iustifabitur omnis 
caro). Non omnis caro on nulla caro. 
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75 Koska emme ole ryhtyneet tutkimaan kaikkea yksitellen, ar-

velen tämän riittävän asettamaamme tarkoitusta varten. Lopuksi 

päätämme tämän historiallisen katsauksen pyhien avuksi huutami-

sen alkuperästä, etenemisestä ja karkeasta liioittelusta tähän Cypri-

anuksen ajatukseen: ´Ei pidä katsoa, mitä jotkut ennen meitä ovat 

tehneet, vaan mitä Kristus, joka on ennen kaikkia, teki ja määräsi 

tehtäväksi. Meitä käsketään seuraamaan Jumalan totuutta, ei kenen 

tahansa ihmisen tapaa tai erehdystä.´ Lisättäköön tähän Augusti-

nukselta se ylistetty Cyprianuksen ajatus kirjeestä Pompeiukselle: 

´Hartaille mielille on voittona panna pois harha ja löytää totuus. Jos 

palaamme jumalallisen tradition päähän ja alkuun, lakkaa inhimil-

linen harha. Jos vesikanava, joka ennen virtasi vuolaan runsaasti, 

yhtäkkiä tyrehtyy, eikö silloin mennä virtaamisen lähteelle, jotta 

löydettäisiin katkeamisen syy, johtuuko vesisuonien lakkaaminen 

alkupäästä, vai virtaako se yhä sieltä eheänä ja lakkaa vasta keski-

välillä?´ Niin siis Cyprianus kehottaa väittelijöiden huojuvien mie-

lipiteitten keskellä rientämään Herran luo alkuun, evankeliseen ja 

apostoliseen traditioon, ja sieltä käsin on suunnattava kanava mei-

dän aikoihimme. Traditiolla hän ymmärtää Raamattua, koska hän 

lisää: On tehtävä sitä, mikä on kirjoitettu. Lopettakaamme siis näi-

hin Cyprianuksen sanoihin. Jos evankeliumeihin tai apostolien kir-

joituksiin tai tekoihin sisältyy pyhien avuksi huutaminen, sitä to-

della noudatettakoon, mutta ellei niin ole, muistakaamme, mitä sa-

noi Augustinus: ´Kirkossa ei ole pätevää sanoa: Näin sanon minä, 

näin sanot sinä, näin sanoo hän, vaan: Näin sanoo Herra.´ Jumala 

valaiskoon ja johtakoon meitä, jotta taikauskoiset käsitykset hylä-

ten palvoisimme yksin häntä hengessä ja totuudessa, ja huutai-

simme avuksi ainoastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, 

sillä kuka vain huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. 

 


