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Abstract
__________________________________________________________

Sangen ialo Rucous.

The prayer book of the Schwenckfeldians as a source for Michael Agricola

Juhani Holma, University of Helsinki, Finland

The significance of the prayer book published by the Finnish reformer Michael Agricola in the

year 1544 has not been sufficiently understood in the literature of the Reformation period.

Especially in foreign research literature, one of the era’s most extensive and versatile prayer

books has been practically disregarded. According to this book, Agricola appears to be a

traditionalist, who derives most of his source material from medieval and old church prayer

books. The low number of  prayers from evangelical prayer books is noteworthy.

The present study examines Agricola’s theology expressed in his translation work of the prayer

book of the mystic spiritualistic Schwenckfeldian movement. This prayer book, composed

around the year 1526 and entitled Bekantnus der sünden, diverged from Lutherism. Agricola is

the only prayer book collector who has regarded it as necessary to add all the 45 prayers of the

Schwenckfeldian prayer book and its introduction to his own book. In the prayers containing the

Schwenckfeldian communion theology and Christology Agricola has not changed the content of

the text, apparently because he was not aware of the problems involved in Schwenckfeldian

theology. On a few occasions Agricola added to his prayers points of views concerning the

church, priesthood, preaching the Word and the sacraments, which the Schwenckfeldians

despised. Of the ten additions Agricola created four himself; the rest he borrowed from

Wolfgang Capito’s prayer book. As a source, Agricola used Capito’s Latin prayer book together

with the German text from Bekantnus.

When looking at the studied material, Agricola does not turn out to be a creative translator. Even

though he had a model for a less restricted translation in Wolfgang Capito’s prayer book, he
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sticks to his habit of translating word by word. As not even a good example has had a liberating

effect on his translation principles, Agricola cannot be considered a theologically orientated

writer.

In the translation of the Schwenckfeldian prayers Agricola starts with Capito’s prayer book.

Very soon he takes the Bekantnus alongside Capito’s text and abandons the use of Capito’s

prayer book in the middle of the translation process. Comparing Agricola’s translation with the

two texts in different languages has made it possible to create the disposition theory. On the

basis of the disposition theory it can be concluded that Agricola first worked out a precise plan

for his prayer book. Then he translated prayers theme by theme using multiple sources at the

same time. Later Agricola fixed the disposition, which does not seem to have a direct paragon.

From the prayers of the Schwenckfeldian prayer book Agricola translated 26 texts using the

Bekantnus as the only source; from Capito’s prayer book he translated four texts and he

translated 17 texts using the two basic texts simultaneously.

In previous studies, words and texts added by Agricola have been examined as one problem unit.

In this study the additions have been placed into three different categories: additions

consequential to tautological parataxis, specifying additions, and additions significant to the

content. Due to Agricola’s meticulous translation techniques, there are very few additions.

Agricola does not show his own creativity even in the additions significant to the content but

instead  uses complete sentences or word fragments from the other prayers he has translated.

In the translations of the prayers some unique words appear and the analysis of the translation

work sheds a new light on the background of their first literary appearance in Finnish. Agricola’s

linguistic abilities turned out to be great. In the prayers where Agricola uses both the German

and Latin basic texts at the same time, the translation process is a very intensive combination of

the two sources.
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Alkusanat

Vuosi 2007 oli Suomessa Mikael Agricolan juhlavuosi. Juhlavuotta vietettiin onnistuneiden

valtakunnallisten kansalaistalkoiden merkeissä. Sain olla mukana suunnittelemassa ja

toteuttamassa Agricolan kuoleman 450-vuotis muiston viettoa Suomen evankelis-luterilaisen

kirkon työryhmässä.  Juhlavuodesta tuli minulle hyvin kokonaisvaltainen Agricolavuosi sillä

apurahan turvin sain omistautua Agricolatutkimukselle väitöskirjan parissa.

Tutustuminen Agricolan rukouskirjaan on ollut antoisa tutkimusmatka, joka on vienyt minut

myöhäiskeskiajan ja reformaatiovuosisadan syvällisimmille rukouslähteille. Tutkijan kammiossa

Torniossa ja piilopirtilläni Keimiötunturin juurella olen viettänyt kiehtovia hetkiä ainutlaatuisen

tutkimusmateriaalini parissa. Tutkimusaiheeni on ollut antoisa myös siinä mielessä, että se on

kuljettanut minua usean kerran saksalaisiin kirjastoihin perehtymään rukouskirjallisuuteen ja

schwenckfeldiläisyyteen.

Baierin maakirkon stipendi mahdollisti työskentelyn Erlangenissa ja asumisen Martin Luther

Bundissa. Ilman kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen

stipendirahastolta saamaani apurahaa ei irrottautuminen viranhoidosta tutkimustyöhön olisi ollut

mahdollista. Helsingin yliopiston rehtorin myöntämän väitöskirjatyön loppuunsaattamisapurahan

turvin sain käsikirjoituksen valmiiksi. Suomen kirkon pappisliitolta olen saanut kaksi kertaa

tukea ulkomaanmatkoihini.

Tahdon lausua kiitokseni työni ohjaajille Simo Heiniselle ja Jouko Martikaiselle innostavasta

aiheesta ja hyvistä neuvoista.  Viehättävässä Wolfenbüttelissä ja Agricolan opiskelukaupungissa

Wittenbergissä vietetyt illalliset Simo-professorin kanssa avasivat monia uusia näköaloja

tutkimusaiheeseeni. Jouko-professorin kanssa käydyt keskustelut Göttingenissä ja Pulkkion

torpassa vahvistivat myös tutkijan spiritualiteettia. Suomen kieleen, sen historiaan ja

oikeinkirjoitukseen liittyvästä avusta kiitän professori Kaisa Häkkistä ja humanististen tiedeiden

kandidaatti Maria Nikulaista. Filosofian maisteri Katariina Ylikännölle olen kiitollinen muun

muassa saksan kieleen saamastani avusta. Työni esitarkastajia dosentti Tuija Lainetta ja dosentti

Raija Sarasti-Wileniusta kiitän monista hyvistä korjausehdotuksista.
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Väitöskirjan tekeminen on niin kokonaisvaltainen asia, että se vaatii tutkijan perheeltä paljon

uhrauksia. En osaa kyllin kiittää puolisoani Riittaa tuesta ja kärsivällisyydestä. Hannan, Laurin,

Saaran ja Jannen pitkämielisyys isän tutkimusprojektin aikana on ollut koetuksella, mutta

osoittautunut ymmärtäväksi rakkaudeksi hajamielistä tutkijaa kohtaan. Timo-isäni kannustus on

ollut erityisen rohkaisevaa.

Omistan tämän kirjan rakkaan Mirjami-äitini muistolle. Äitini oli Mikael Agricolan nuorimman

sisaren jälkeläinen kahdennessatoista polvessa.

Muoniossa Keimiötunturin juurella 30.4.2008

Juhani Holma
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I Johdanto

A.  Tutkimustehtävä

1. Tutkimuksen tavoitteet

Mikael Agricola julkaisi vuonna 1544 Rucouskirian, joka on laajuudessaan ja

monipuolisuudessaan yksi reformaatiovuosisadan merkittävimpiä rukouskirjoja.1 Agricolan

teologiaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa rukouskirjan suomennostyötä analysoimalla.

Schwenckfeldiläisen liikkeen rukouskirjan käännösprosessia tutkimalla selvitetään, miten

Agricola menettelee suomentaessaan samoja rukouksia kahdesta erikielisestä pohjatekstistä.

Seuratessaan samanaikaisesti saksan- ja latinankielistä tekstiä Agricolalla on ollut mahdollisuus

verrata hieman toisistaan poikkeavia pohjatekstejä. Miten hän menettelee huomatessaan

latinankielisessä käännöksessä olevat lisäykset ja poikkeavuudet? Seuraako Agricola enemmän

saksankielistä alkutekstiä vai siitä varsin luovasti tehtyä latinankielistä käännöstä? Mikä on

Agricolan teologinen näkökulma ja suomennostyössä itselleen sallima luovuus? Suomentaako

hän mekaanisen sanatarkasti vai pyrkiikö tuomaan tietyillä sanavalinnoilla, tekemillään

lisäyksillä tai tekstikatkelmien poisjättämisillä esiin jotakin omintakeista? Suhteellisen suppean

otoksen pohjalta ei luonnollisestikaan voi saada kattavaa kuvaa Agricolan teologisesta

ajattelusta.

Agricola on sanatarkan kääntäjän maineessa. Hänen huolelliselle suomennostyölleen on

ominaista kuitenkin myös se, että hän vertailee lähteitään ja sulattaa yhteen pohjatekstiensä

erikielisiä versioita.2

1 Heininen 2007a, 189–190.
2 Heininen 1978, 148; 1999, 7, 36, 190, 226; 2007a, 229, 281, 321–322, 325, 334–335; Häkkinen 2007b, 61;
Itkonen-Kaila 1997, 12. Agricola on omaksunut vanhan retorisen ohjeen, joka oli myös Lutherin
käännösperiaatteena: Rem tene, verba sequitur. Heininen 1994, 178.
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Vuonna 1544 julkaistua rukouskirjaa voidaan pitää Agricolan suomentamista teoksista

toimitustyön osalta merkittävimpänä. Vaikka rukouskirjankin toimittaminen perustuu

käännöstyöhön, sen kokoamisessa on ollut mahdollisuus käyttää suurempaa luovuutta kuin

muissa kirkollisissa kirjoissa. Rukouskirjan esipuheissa, rakenteessa ja rukousten

valintaprosessissa näkyy Agricolan persoonallinen ote paremmin kuin Raamatun tekstien,

messun ja käsikirjan suomennostyössä. Sen takia Agricolan teologiaa on mahdollista analysoida

erityisesti rukouskirjatutkimuksen avulla. Rukouskirjaa kootessaan Agricolalla on ollut

käytettävissä kolmisenkymmentä latinan-, saksan tai ruotsinkielistä teosta.3 Lähteiden valinta

antaa jo viitteitä Agricolan teologiasta. Siksi rukouskirjan juuria esitellään johdantoluvussa

varsin laajasti. Rukouskirjan kokoajan teologinen ajattelu on rukousten valintaan ja

ilmaisemiseen heijastuva asia. Sen tähden Agricolan saamiin teologisiin vaikutteisiin ja hänen

spiritualiteettinsa tarkasteluun paneudutaan johdantoluvun lopussa.

Jaakko Gummerus mainitsee Mikael Agricolan rukouskirjan lähteitä käsittelevän tutkimuksen

johdannossa, että ”sen tarkkaaminen, miten hän [Agricola] on lähteensä valinnut ja niitä

käyttänyt sekä yksityiskohdissa että koko teoksensa kokoonpanossa, voidaan odottaa monella

tapaa valaisevan hänen teologiansa ja uskonnollisuutensa luonnetta.”4  Agricolan

suomennostyötä ja teologiaa analysoidaan tässä tutkimuksessa käännösprosessin yksityiskohtia

vertaamalla. Analyysi tehdään Gummeruksen kehittämää metodia hyödyntäen ja edelleen

kehittäen. Agricolan suomentaman tekstin sanatarkka vertaaminen saksan- ja latinankielisiin

pohjateksteihin on tutkimuksen keskeinen menetelmä. Sen pohjalta voidaan tarkastella

Agricolan käännöstyötä ja -periaatteita. Samalla on mahdollisuus selvittää rukouskirjan

kokoamisprosessia laajemminkin.

Vaikka Agricola suomentaa yleensä hyvin sanatarkasti, hän tekee sanavalintoja kahden erilaisen

lähteen välillä, jättää joitakin lauseita kääntämättä ja tekee omia pieniä lisäyksiä tekstiin.

Agricola lisää sanoja yleensä ns. tautologisen paratagman takia, jolloin pohjatekstin käsitteelle

haetaan vastineeksi kaksi tai kolme lähimerkityksellistä sanaa.5 Myös lauseita täydentäviä ja

rukouksen sisällön kannalta merkittäviä lisäyksiä löytyy. Agricolan tekemien lisäysten ja

poistojen tarkkaaminen on erityisen tärkeää hänen teologiansa selvittämisen kannalta.

3 Tarkiainen & Tarkiainen 1985, 152; Harviainen & Heininen & Huhtala 1990, 52; Itkonen-Kaila 2007, 57;
Heininen 2007a, 229.
4 Gummerus 1955, 9.
5 Heininen 1992, 248; 2007a, 229, 322.
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Suomen yleiskieli oli Agricolan aikana vielä vakiintumatonta. Hajallaan asuva kansa puhui

useita eri murteita, joiden keskellä orastava kirjakieli oli muotoutumassa. Agricolan kirjoittama

suomen kieli on sekoitus syntymässä olevaa kirjasuomea ja eri murteita. Ensimmäisissä

suomenkielisissä painotuotteissa ilmenevät murrepiirteet viittaavat useisiin eri suuntiin. Agricola

itse mainitsee käyttäneensä eniten Varsinais-Suomen kieltä. Lapsuus- ja kouluvuosina saadut

vaikutteet itäiseltä Uudeltamaalta ja Viipurista ovat kuitenkin tuoneet hänen suomenkieleensä

myös kaakkois- ja itämurteiden vaikutuksia.6

Teologisen analyysin ohessa tämä tutkimus tuo myös kielitieteellistä antia. Käännösprosessin

tutkimisen yhteydessä voidaan selvittää tiettyjen Agricolan tuotannossa ainutkertaisina

esiintyvien tai muulla tavalla merkityksellisten suomen kielen sanojen käyttöä sekä kirjakielen

ensiesiintymien taustoja.

2.        Lähdeaineisto

Agricolan rukouskirjan 678 rukouksesta tutkimuskohteeksi on rajattu 46 rukousta ja

johdantoteksti. Nämä tekstit on suomennettu mystisspiritualistisen hengellisen liikkeen

rukouskirjasta, joka on yksi Agricolan rukouskirjan viidestä päälähteestä.  Kyseessä on

saksalaisen mystikon Caspar Schwenckfeldin ympärille muodostuneen schwenckfeldiläisen

liikkeen rukouskirja Bekantnus der sünden mit etlichen Betrachtungen und nützlichen gebetten.7

Yhteisöllisiä seurakuntarukouksia sisältänyt kirja koottiin vuoden 1526 tienoilla. Sen juuret

ulottunevat esireformatoriseen aikakauteen. Bekantnus-rukouskirja on ollut lähteenä ja

esikuvana monille eri maissa reformaatioaikana julkaistuille hartauskirjoille, siksi se on

vaikutukseltaan oman aikansa merkittävin rukouskirja.8

Schwenckfeldiläisten oppi hylättiin Schmalkaldenin kokouksessa vuonna 1540. Liikkeen

opilliset korostukset liittyivät kysymyksiin ylösnousseen Kristuksen olemuksesta, kirkosta,

kirkon palveluvirasta ja sakramenteista. Bekantnusissa nämä korostukset eivät kuitenkaan tule

6 MAT II, 18; Häkkinen 1994, 436–442; 2007d, 26; 2007e, 162; 2007f, 20–21.
7 Tästä lähtien teoksesta käytetään nimitystä Bekantnus.
8 Althaus 1927, 26–27, 29, 36–37; Estborn 1929, 104–105; Gummerus 1955, 28–29; Weigelt 1975, 605.
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kovin selvästi esille, joten sen aineistoa otettiin useisiin Schmalkaldenin kokouksen jälkeenkin

ilmestyneisiin rukouskirjoihin. Myös Agricolan rukouskirja ilmestyi schwenckfeldiläisten

harhaoppisiksi tuomitsemisen jälkeen.9

Schwenckfeldiläisten rukouskirja on valittu tutkimuskohteeksi siksi, että se on Agricolan

rukouskirjan lähteistä tärkeimpiä. Spiritualistisen liikkeen rukouskirjana se on myös teologisesti

mielenkiintoinen vertailumateriaali. Käännöstyön analyysin tekee haastavaksi ja antoisaksi se,

että Agricola käytti Bekantnusin rinnalla myös siitä tehtyä latinankielistä käännöstä.

Strassburgin reformaattori Wolfgang Capito julkaisi vuonna 1536 schwenckfeldiläisten

rukouskirjan latinankielisenä rukouskirjansa yhteydessä. Capito on hieman muokannut ja

laajentanut Bekantnusin tekstejä.10

Tekstien vertailussa ja käännöstyön analyysissä käytetään primäärilähteitä. Bekantnusin osalta

lähdeaineistona on vuoden 1537 painos, joka ilmestymisvuoden perusteella on oletettavimmin

ollut Agricolalla käytettävissä. Analyysiä varten teksti on kirjoitettu Corpus

Schwenckfeldianorumin11 pohjalta ja sitä on verrattu Bekantnusin vuoden 1537 editioon.

Vähäisessä määrin vertailua on tehty myös vuoden 153112 ja 1539 painosten teksteihin.

Bekantnus vuodelta 1537 on Münchenin Staatsbibliothekista ja vuoden 1539 painos Dublinin

Trinity College Librarystä. Rukousten määrä kaikissa painoksissa on sama.13

Bekantnusin latinankielinen teksti on Wolfgang Capiton rukouskirjasta Precationes Christianae

ed imitationem Psalmorum compositae. Teos on painettu vuonna 1536. Käytössäni ollut versio

on Wolfenbüttelin Herzog August Bibliothekista.

Mikael Agricolan rukouskirjan tekstit on kirjoitettu Agricolan teosten näköispainoksen

mukaisesti.14 Agricolan teosten tutkimuksen keskeisiä apuvälineitä ovat Kotimaisten kielten

tutkimuskeskuksen toimittama Vanhan kirjasuomen sanakirja 1–2 (A–K) ja vuonna 1980

9 Gummerus 1955, 29; Harviainen & Heininen & Huhtala 1990, 58; Eberlein 1999, 165–191.
10 Capito 1536, Althaus 1927, 30–31.
11 Corpus Schwenckfeldianorumissa oleva Bekantnuksen teksti pohjautuu Frankfurtissa vuonna 1541
ilmestyneeseen painokseen. Heininen 1999, 244.
12 Vuoden 1531 painoksena pidetyn Bekantnus-version ilmestymisvuodesta ei ole tarkkaa tietoa. Käytössäni on ollut
Horst Weigeltilta saatu kopio.
13 Verrattaessa vuoden 1537 painosta 1531 painokseen on havaittavissa vähäisiä kielen kehittymisestä johtuvia
korjauksia sekä lyhenteiden auki kirjoittamisia.
14 Näköispainokset Agricolan teoksista on julkaistu vuosina 1931 ja 1987. Tässä tutkimuksessa käytetään vuoden
1987 painosta.
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julkaistu Index Agricolaensis I–II. Viimeksi mainitussa on luettelo Agricolan teosten saneiden

esiintymiskohdista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on julkaissut myös Agricolan teosten

sähköisen tekstikorpuksen.

3. Varhaisempi tutkimus

Agricolan teoksia koskeva tutkimus on hajallaan eri tieteenalojen julkaisuissa. Teologian,

historian, fennistiikan ja käännöstieteen alalta on olemassa eri-ikäistä tutkimusta 1800-luvun

puolivälistä lähtien.  Kokonaisselvitystä Agricolan teologiasta tai kielestä ei kuitenkaan ole

olemassa.15 Myöskään systemaattista analyysia Agricolan laatimien esipuheiden ja

reunahuomautusten teologiasta ei vielä ole tehty. Ensimmäisenä Agricolan teosten tieteellisenä

laitoksena julkaistiin vuonna 2007 Abckirian kriittinen editio. Agricolan juhlavuonna 2007

ilmestyi muitakin merkittäviä julkaisuja. Vuonna 2004 käynnistyi Turun yliopistossa hanke,

jonka tarkoituksena on julkaista Mikael Agricolan teosten tieteellinen editio ja morfosyntaksinen

tietokanta.16

Kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Agricola-tutkimus on ollut vilkastumaan

päin. Kielitieteen alalla merkittävää tutkimusta ovat tehneet Kaisa Häkkinen, Marja Itkonen-

Kaila, Silva Kiuru ja Osmo Nikkilä. Agricola-tutkimusta kirkkohistorian näkökulmasta on tehnyt

pääasiassa Simo Heininen. Hänen julkaisunsa käsittelevät Agricolan varhaisvaiheita, Psalttarin

ja Vanhan testamentin summaarioita, Psalttarin reunahuomautuksia sekä muutamaa rukouskirjan

kokonaisuutta. Agricolan juhlavuonna 2007 ilmestyi Heinisen kirjoittama uusin Agricola-

elämäkerta Mikael Agricola. Elämä ja teokset. Muita Agricolaa tutkineita kirkkohistorioitsijoita

ovat Kauko Pirinen, Martti Parvio ja Jyrki Knuutila. Pirinen on kirjoittanut Agricolasta Turun

tuomiokapitulia käsittelevissä tutkimuksissaan. Parvion ja Knuutilan tutkimukset liittyvät

Agricolaan liturgian uudistajana.

Vaikka rukouskirja on monella tavalla merkittävin Agricolan julkaisuista, sitä on tutkittu

toistaiseksi varsin vähän. Jaakko Gummeruksen 1900-luvun alkupuolella tekemä Agricolan

15 Häkkinen 2007a, 7.
16 Häkkinen 2007a, 7–8; 2007c, 7–8.
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rukouskirjaa ja sen lähteitä käsittelevä tutkimus loi merkittävän perustan koko rukouskirjaa

koskevalle tutkimukselle. Keskeneräiseksi jääneessä tutkimuksessaan Gummerus löysi lähteet

vajaalle kuudellesadalle Agricolan rukouskirjan tekstille.17 Muutamia Gummerukselta

löytymättä jääneitä lähteitä on myöhemmin pystytty jäljittämään. Gummeruksen lähdetutkimus

on kuitenkin ollut näihin asti ainoa Agricolan rukouskirjaa koskeva tieteellinen kartoitus. Simo

Heinisen vuonna 1999 julkaisema rukouskirjan raamatullisia rukouksia koskeva tutkimus sekä

hänen vuonna 2006 ilmestynyt Erasmus Rotterdamilaiselta suomennettuja rukouksia käsittelevä

kirjansa ovat ensimmäisiä Agricolan rukouskirjaa koskevia laajempia tutkimuksia

Gummeruksen lähdeanalyysin jälkeen.

Caspar Schwenckfeldin tuotannosta on laadittu tieteellinen laitos. Seitsemäntoistaosainen

Corpus Schwenckfeldianorum julkaistiin vuosina 1907–1961. Caspar Schwenckfeldiä ja

schwenckfeldiläisyyttä koskevaa tutkimusta on viimeksi kuluneen kolmenkymmenen vuoden

aikana ilmestynyt runsaasti. Keskeisin monografia on Horst Weigeltin vuonna 1973 julkaisema

Geschichte des Schwenckfeldertum in Schlesien. Merkittävimmän schwenckfeldiläisyystutkijan

teos tarjoaa perustiedon omaleimaisesta spiritualistisesta liikkeestä ja sen teologiasta. Toinen

tärkeä tutkimus keskittyy Caspar Schwenckfeldin merkityksen pohtimiseen. R. Emmet

McLaughlin tarkastelee 1986 julkaisemassaan Reluctant Radical -teoksessa myös

Schwenckfeldin sleesialaisia kannattajia ja hänen tärkeimpiä yhteistyökumppaneitaan sekä

spiritualistisen liikkeen teologisia vaikutuksia. Näihin kahteen perusteokseen pohjautuvat tämän

tutkimuksen schwenckfeldiläisyyttä valaisevat luvut. Tuoreinta tutkimustietoutta edustaa Horst

Weigeltin kirja Von Schlesien nach Amerika. Vuonna 2007 julkaistu monografia on

ensimmäinen schwenckfeldiläisyyttä sen alkuajoista nykyaikaan saakka selvittävä tutkimus.18

Tämän tutkimuksen Caspar Schwenckfeldiä ja schwenckfeldiläisyyttä käsittelevät luvut ovat

suhteellisen laajoja, koska suomen kielellä ei aiemmin ole julkaistu kyseistä liikettä käsittelevää

artikkelia. Myös Bekantnusin tarkastelu Agricolan lähteenä edellyttää schwenckfeldiläisyyden

perusteellista esittelemistä.

Evankelista rukouskirjallisuutta on tutkittu kaiken kaikkiaan hyvin vähän. Horst Weigelt toteaa,

että Paul Althausin jälkeen evenkelisen rukouskirjallisuuden tutkimus on ”törkeästi

17 Ijäs 1993, 227, 233–237. Agricolan rukouskirjassa on kaikkiaan 678 rukousta sekä johdanto- ja päätöstekstejä.
18 Weigelt 2007, 2–3, 8.
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laiminlyöty”.19 Paul Althaus vanhemman 1900-luvun alussa tekemä rukouskirjallisuuden

tekstikriittinen lähdekartoitus kattaa reformaatioajan lisäksi 1600- ja 1700-luvut. Paul Althaus

nuorempi julkaisi isänsä tutkimukset vuonna 1927.20 Ne ovat vielä tälläkin hetkellä lähes

ainoana pohjana uuden ajan alun rukouskirjallisuuteen perehtymiselle. Althausin perusteellisen

kartoituksen heikkous on se, että siitä puuttuu keskiajan rukouskirjallisuuden tarkastelu.

Sellainen olisi auttanut hahmottamaan, mistä reformaatiovuosisadan rikas rukouskirjallisuus

juontaa juurensa ja esikuvansa. Althausin teoksessa ei ole myöskään mainintaa Mikael Agricolan

rukouskirjasta.

19 Weigelt 1975, 603.
20 Ijäs 1993, 235.
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B. Schwenckfeldiläiset ja heidän rukouskirjansa

1. Caspar Schwenckfeldin elämä ja teologia

Caspar Schwenckfeld syntyi Ala-Sleesiassa Liegnitzin herttuakuntaan kuuluvassa Ossigissa

vuonna 1489. Häntä on luonnehdittu 1500-luvun alkupuolen merkittävimmäksi mystisen

spiritualismin edustajaksi.21  Caspar Schwenckfeldin isä Hans oli 1200-luvulla Sleesiaan tullutta

aatelissukua ja äiti Barbara vanhaa kroatialaista aatelia. Vuonna 1505 viidentoista vuoden

ikäinen aatelisnuorukainen aloitti yliopisto-opintonsa Kölnissä ja jatkoi niitä paria vuotta

myöhemmin Frankfurt an der Oderissa. Schwenckfeld opiskeli todennäköisesti kanonista

oikeutta suorittamatta kuitenkaan tutkintoa.22 Lopetettuaan opiskelunsa hän palveli vuosina

1511–1523 Liegnitzin hovissa muun muassa herttua Friedrich II:n hovineuvoksena.

Kuulovammansa takia Schwenckfeld joutui jättämään työnsä, mutta hän jäi kuitenkin vielä

asumaan hoviin. Siellä Schwenckfeld koki uskonnollisen murroksen vuonna 1519 luettuaan

Martin Lutherin seitsemään katumuspsalmiin liittyviä kirjoituksia. Kesällä 1522 hän sai

vakuutettua herttua Friedrichin II:n, silloisen ruhtinasneuvoston puheenjohtajan, reformaation

kannattajaksi.23

Uskonnollisen murroksen aiheuttaman elämänmuutoksen johdosta vilkasta hovielämää

viettäneestä entisestä hovineuvoksesta tuli 30-vuotiaana uskonnollinen reformaattori, jonka

vaikutuksesta luterilaisuus levisi Sleesiaan. Vuonna 1523 Schwenckfeld muutti herttuan hovista

kotiseudulleen Ossigiin voidakseen rauhassa perehtyä teologiseen kirjallisuuteen24. Samoihin

aikoihin hän tutustui Krakovan yliopistossa opiskelleeseen humanisti Valentin Krautwaldiin

(1465–1545)25, jonka kanssa hän kehitteli teologiaansa. Liegnitzin kollegiokapitulin kaniikki ja

21 Spiritualismilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kristillisen uskon ulkoisten elementtien kuten Raamatun, julistetun
sanan ja sakramenttien väheksymistä tai niiden soteriologisen merkityksen kieltämistä.
22 Weigelt 1973, 3–4; 1983 b, 473; McLaughlin 1986, 3–5.
23 Weigelt 1973, 10, 12, 45–46; 1978, 190; 2007, 17; McLaughlin 1986, 8, 14–15, 18–19; 1996, 37.
24 Weigelt 1973, 10, 24, 277; McLaughlin 1986, 23, 26, 33–34; Goertz 1993, 38.
25 Krautwald oli uusimman tutkimuksen mukaan syntynyt vuonna 1465, ei 1490, kuten aiemmin on luultu. Schantz
1992, 17; Weigelt 2007, 19.
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teologian lehtori Krautwald, ”Schwenckfeldin melanchthon”, näyttäisi olleen

schwenckfeldiläisen teologian varsinainen muodostaja. Schwenckfeld itse ei ilmeisesti ollut

Krautwaldin vertainen luova teologinen ajattelija, vaan enemmänkin sananjulistaja, sielunhoitaja

ja uskonnollisen elämän organisoija.26 Schwenckfeld on saanut Krautwaldin humanismin27 ja

Lutherin reformatorisen teologian lisäksi vaikutteita Johannes Taulerin mystiikasta ja

böömiläisten veljien ajattelusta. On hyvin todennäköistä, että Schwenckfeld ja Krautwald ovat

olleet Liegnitzissä kosketuksissa varhaisempaan sleesialais-böömiläiseen hengelliseen

perinteeseen.28

Schwenckfeld on tuntenut varsin varhain Ulrich Zwinglin ja Andreas Karlstadtin

ehtoollisteologian. Perehtyminen lähinnä Zwinglin reaalipreesensoppia vastustavaan teologiaan

johti Schwenckfeldin tutkimaan ehtoollisteologian perusteita. Löytämättä itse ratkaisua hän

kääntyi syyskuussa 1525 Krautwaldin puoleen, joka yhdessä Liegnitzin pappien kanssa kehitteli

metafyysiseen dualismiin perustuvan spiritualistisen ehtoollisopin.29 Krautwaldin teologian

dualismin keskuksena oli oppi ”uudesta ihmisestä”.30 Vähitellen vahvistuvasta dualismista tuli

schwenckfeldiläisen teologian perusta. Ehtoollisoppinsa Krautwald perusteli Johanneksen

evankeliumin kuudennen luvun ja synoptisten evankeliumien ehtoollistekstien pohjalta

tekemänsä kieliopillis-filologisen eksegeesin perusteella. Sen mukaan taivaaseen korotettu

Kristus on hengellinen leipä. Ehtoollisleipä ja -viini eivät voi luotuina aineina olla muuta kuin

taivaallisen leivän havainnollistajia. Langennut ihminen pelastuu, jos hän ottaa hengellisesti

vastaan taivaallisen leivän ja uudestisyntyy sen kautta. Vain taivaallisen leivän hengellinen

nauttiminen antaa syntien anteeksiantamuksen ja uudistaa elämän (renovatio Christi). Näin

syntyvää yhteyttä Kristuksen ja uskovan välille (manducatio spiritualis) Krautwald ei samaista

uskoon. Uudestisyntynyt sisällinen ihminen on yhdistyneenä Jumalaan ilman ulkoisia

välikappaleita kuten Raamattua, saarnattua sanaa tai sakramentteja. Niillä ei ole soteriologista

merkitystä, vaan ne palvelevat vain vanhaa ulkoista ihmistä pyhittymisen välineinä.31

26 Weigelt 1973, 6–7, 9, 53–56, 61, 137, 160–162, 278; 1983a, 175, 182, 186; Benrath 1980, 590; McLaughlin 1986,
65–66, 70.
27 Krautwaldin opiskelupaikassa Krakovan yliopistossa vaikutti humanistinen suuntaus, joka suhtautui kriittisesti
kirkkoon ja yhteiskuntaan. Schantz 1992, 18–19.
28 Weigelt 1973, 38, 43–45, 51–53, 123; Benrath 1980, 590; McLaughlin 1986, 39–40, 62.
29 Weigelt 1973, 52–56; Benrath 1980, 588; McLaughlin 1986, 66, 70, 88.
30 Novus homo. ”Dass der Mensch in Christus neu wird.”
31 Weigelt 1973, 57–61, 70, 93, 98, 277;  1975, 604; McLaughlin 1986, 64, 74; Schantz 1992, 133–147, 151–152.
Ks. Schwenckfeldin spiritualismista myös McLaughlin 1996, 73–124.
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Krautwaldin esiteltyä ”taivaallisena ilmoituksena” saamansa ehtoollisopin Schwenckfeldille

nämä totesivat sekä Lutherin että Zwinglin olevan ehtoollisteologiassaan väärässä. Marraskuun

lopulla 1525 Schwenckfeld ja Krautwald matkustivat Wittenbergiin tarkoituksenaan saada

Luther ja muut Wittenbergin teologit luopumaan reaalipreesensoppiin perustuvasta

ehtoollisteologiasta. Joulukuun ensimmäisestä neljänteen päivään kestäneissä neuvotteluissa ei

saavutettu yhteisymmärrystä. Schwenckfeld ja Krautwald yrittivät vielä kirjeitse taivuttaa

wittenbergiläisiä ehtoollisoppinsa taakse, mutta Luther ja Johannes Bugenhagen kehottivat

puolestaan huhtikuussa 1526 lähettämissään kirjeissä schwenckfeldiläisiä luopumaan uudesta

ehtoollisopistaan. Schwenckfeld kirjoitti Lutherin ehtoollisteologiaa vastaan teoksen Duodecim

questationes oder Argumenta contra impanationem.32  Liegnitzin veljestö kehotti alkuvuodesta

1526 kannattajiaan ”hiljaisuuteen” eli ehtoollisen vieton lopettamiseen.33

Uusi ehtoollisteologia vei Schwenckfeldin ja hänen kannattajansa eroon luterilaisista ja johti

heidät vähitellen yhä syvemmälle spiritualismiin. Schwenckfeld oli tosin jo vuodesta 1522

lähtien arvostellut omasta eettisesti painottuneesta uskonnollisesta näkökulmastaan Lutherin

vanhurskauttamisoppia, joka ei hänen mielestään johtanut kristillissiveelliseen elämään. Aihe oli

ollut keskeisesti esillä myös Schwenckfeldin ja Lutherin keskusteluissa Wittenbergissä.34

”Renovatio Christi” -ohjelman toteuttamiseksi Schwenckfeld käynnisti syksyllä 1525

Liegnitzissä sikäläisen papiston kanssa katekeettisen ohjelman, jota varten julkaistiin muun

muassa ensimmäisiin reformaatioajan katekismuksiin kuuluva Kadecismus Lignicensis.35 Tämä

todennäköisesti Schwenckfeldin, Krautwaldin ja Johann Sigismund Wernerin laatima kirjanen

käsitteli kastetta ja ehtoollista.36

Schwenckfeldin, Krautwaldin ja Liegnitzin papiston päädyttyä spiritualismiin Sleesia oli

jakaantunut tunnustuksellisesti kolmeen osaan: katolilaisiin, Breslaun luterilaisiin ja Liegnitzin

schwenckfeldiläisiin. Schwenckfeldiläiset joutuivat tämän jälkeen jatkuvasti sekä maallisen että

kirkollisen esivallan painostuksen ja vainon kohteiksi. Schwenckfeld joutui lähtemään

Liegnitzistä keväällä 1529. Hän matkusti Strassburgiin, josta oli tullut erilaisten uskonnollisten

individualistien ja heidän kannattajiensa pakopaikka. Strassburgissa Schwenckfeld asui

32 Weigelt 1973, 27, 32, 53–56, 61, 65–75, 98; 1983b, 473–474; McLaughlin 1986, 67, 71; Eberlein 1999, 56–75.
33 McLaughlin 1986, 70–76; Benrath 1980, 588.
34 Weigelt 1973, 31–36, 277; Erb 1987, 133–135; Goertz 1993, 36–37, 99.
35 Philipp Melanchthon oli julkaissut vuonna 1523 lapsille tarkoitetun katekismuksen Enchiridion elementorum
puerilium. Melanchthonin kirjaa pidetään ensimmäisenä evankelisena katekismuksena. Siinä oli aapisen lisäksi mm.
Isä meidän -rukous, Ave Maria ja uskontunnustus sekä rukouksia. Jung 1998, 126–127.
36 CS 18, 6–10; Weigelt 1973, 21–23;  1983a, 176; McLaughlin 1986, 77–79.
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Wolfgang Capiton luona37 ja tutustui reformaation vasemman siiven merkittäviin edustajiin

Martin Buceriin, Pilgram Marbeckiin, Andreas Karlstadtiin, Sebastian Franckiin ja Melchior

Hoffmaniin. Caspar Schwenckfeld ei enää koskaan palannut Liegnitziin, ja hänen välitön

vaikutuksensa Sleesian schwenckfeldiläisyyteen väheni nopeasti. Kotiseudulleen Schwenckfeld

piti yhteyttä Valentin Krautwaldin välityksellä. Krautwaldista tuli Liegnitzin veljestön johtaja ja

teologian muodostaja.38

Kirjeenvaihtonsa välityksellä Schwenckfeld ja Krautwald jatkoivat teologiansa luomista.

Vuosina 1528–153739 he kehittivät monofysitistyyppisen kristologian, jossa schwenckfeldiläinen

oppi lopullisesti kiteytyi. Sen keskuksena on ”Christus glorificatus” eli korotetun ja

jumalallistetun Kristuksen persoonan oikea tunteminen. Kristuksen kunniaa rakastava on

todellinen ja täydellinen kristitty.40 Kristuksen inhimillinen luonto on schwenckfeldiläisen

kristologian mukaan jumalallistunut vähitellen kärsimisen ja ristinkuoleman kautta.

Ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen jälkeen Kristuksen ihmisyys on kokonaan

jumalallistunut. Kun uskova ihminen nauttii hengellisesti Kristuksen ruumiin, ainoan

luomattoman armonvälineen, hän tulee osalliseksi jumalallisesta luonnosta.41 Koska

schwenckfeldiläisten käsitettiin kieltävän uudelleen muotoillussa kristologiassaan inkarnaation,

he saivat vastaansa niin wittenbergiläiset kuin sveitsiläiset ja strassburgilaiset teologit. Tilanteen

kärjistyessä Schwenckfeld joutui lähtemään Strassburgista elokuussa 1534 asuttuaan siellä lähes

viisi vuotta.42

Strassburgista lähtönsä jälkeisen vuoden aikana Schwenckfeld kävi useilla Etelä-Saksan

paikkakunnilla, joissa oli jo aikaisemmin ilmennyt mystistä spiritualismia. Taitavana puhujana

tunnettu Schwenckfeld sai kannattajia muun muassa Landaussa, Speyerissä, Esslingissä,

Ulmissa, Augsburgissa, Mindelheimissa, Memmingenissä, Lindaussa ja Isnyssä. Syyskuussa

1535 hän asettui asumaan Ulmiin, jossa oli käynyt jo parina aikaisempana vuotena. Neljän

Ulmissa viettämänsä vuoden aikana Schwenckfeld sai laajan ja vaikutusvaltaisen

37 Capito luonnehti Schwenckfeldiä kirjeessään Ulrich Zwinglille 18.5.1529 seuraavasti: Schwenckfeldius Slesita his
diebus huc appulit. Vir vere nobilis. Totus Christum spirat… Schwenckfeldium literis in piam aliquam sentiam
scriptis saluta et solare queso; testis enim Christi eximius est. QG 7, 237.
38 Weigelt 1973, 88–93, 101–102, 104–105, 107, 119, 126–127, 137, 152, 169–172, 192–193, 239–244, 278;
McLaughlin 1986, 57, 80, 113–114, 118–119, 122–123, 126, 133.
39 Vuodesta 1537/1538 lähtien Schwenckfeldin ja Krautwaldin kristologiassa alkaa olla eroavuuksia. Weigelt 2007,
37, 40–41.
40 CS 2, 571; Weigelt 1973, 160–168; 1983a, 186; Benrath 1980, 589; McLaughlin 1986, 100, 218–219.
41 Weigelt 1983b, 475; 2007, 40–41; Eberlein 1999, 176–179.
42 Weigelt 1973, 159, 165–166, 278; McLaughlin 1986, 100-101, 177, 209–213.
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kannattajajoukon. Hän joutui kuitenkin lähtemään sieltäkin kaupungin raadin karkottamana

syyskuussa 1539. Karkottamisen syinä olivat Schwenckfeldin radikaali kristologia ja hänen

Strassburgin ja Wittenbergin teologien välille syntynyttä sopimusta (formula concordiae 1536)

arvosteleva kirkkopolitiikkansa. Pian Schwenckfeldin lähdettyä Ulmista hänen teologiansa

tuomittiin Philipp Melanchthonin johtamassa Schmalkaldenin liiton kokouksessa maaliskuussa

1540.43

Ulmista lähtönsä jälkeen Schwenckfeld vaelteli parin vuosikymmenen ajan eri puolilla Etelä-

Saksaa asuen aatelisten ja kannattajiensa luona.44 Hän kirjoitti kymmenittäin kristologiaansa

perustelevia kirjoja ja oli vilkkaassa kirjeenvaihdossa.45 Pidätysmääräysten ja karkotusten takia

Schwenckfeld ei pystynyt viipymään pitkiä aikoja samoilla paikkakunnilla. Hän kuoli

uskollisten kannattajiensa luona Ulmissa 10.12.1561. Vähän ennen kuolemaansa hän muotoili

kvietistis-individualistisen kirkko-opin.46 Schwenckfeldin mukaan ulkoista kirkkoa ei ole, se on

hajonnut ja tarpeeton. Kirkko on ollut apostolien ajoista lähtien joukko, jolla on välitön yhteys

Kristukseen, siksi sanaa ja sakramentteja ei tarvita. Kirkko-oppeineen Schwenckfeld on

ensimmäinen ja merkittävin kvietismin edustaja uudella ajalla. Kaiken kaikkiaan

Schwenckfeldin teologiaa on vaikeaa analysoida systemaattisesti, sillä hänen ajatteluaan

muokkasivat monilta eri tahoilta tulleet vaikutteet.47

Schwenckfeldin eteläsaksalaiset kannattajat muodostivat rukousyhteisöjä muun muassa

Strassburgiin, Stuttgartiin, Esslingeniin, Ulmiin, Augsburgiin, Nürnbergiin Memmingeniin ja

Alankomaihin. Heidän kokoontumisensa sisältönä olivat raamatunluku, rukous ja sananjulistus.

Schwenckfeldiläiset jäivät yleensä paikallisen kirkon jäsenyyteen, mutta eivät osallistuneet

ehtoollisen viettoon. Vainojen takia heidän määränsä väheni, ja lopullisesti liike sammui Etelä-

Saksassa 30-vuotisen sodan aikana tai viimeistään vuoteen 1660 mennessä.48 (Ks. Sleesian

schwenckfeldiläisten osalta luku I B 2.)

Caspar Schwenckfeldin vaikutus on ulottunut reformaatioajan jälkeisiinkin uskonnollisiin

liikkeisiin. Esimerkiksi Englannin kveekarit ovat saaneet schwenckfeldiläisestä teologiasta

43 Weigelt 1973, 32, 158–159, 278;   1988, 112–117; McLaughlin 1981, 315–318;  1986, 160–172, 190, 197–199.
44 McLaughlin 1981, 318.
45 Schwenckfeld julkaisi noin 50 kirjaa ja lähetti noin 200 kirjettä. Weigelt 1978, 198; Kuhn 2002, 193.
46 Ks. CS 17, 824; Benrath 1980, 590.
47 Maron 1961, 122–124, 172–173; Ecke 1965, 36–37, 108; Weigelt 1978, 198; Eberlein 1999, 165.
48 Weigelt 1978, 198–199; McLaughlin 1981, 318–319; Bergsma 1987, 223–225.
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vaikutteita. Ainakin Johann Arndtin, Gottfried Arnoldin49, Valentin Weigelin ja Philipp Jacob

Spenerin tiedetään lukeneen Schwenckfeldin teoksia. Radikaalin pietismin spiritualismissa,

individualismissa ja eettisissä painotuksissa on niin ikään löydettävissä schwenckfeldiläisiltä

saatuja vaikutteita.50

2. Sleesian schwenckfeldiläisyys

Caspar Schwenckfeldin reformatorisen toiminnan tuloksena syntyi Sleesiaan noin vuoden 1523

tienoilla uskonnollinen ryhmä, joka aluksi tunnustautui osaksi wittenbergiläistä liikettä.

Schwenckfeldiläisten ehtoollisopin kehityttyä spiritualistiseksi he alkoivat kuitenkin vähitellen

vuodesta 1525 lähtien erkaantua luterilaisuudesta. Jo alun perin suhteellisen suljettuna ryhmänä

alkanut liike muuttui vuoden 1528 tienoilla yhä itsenäisemmäksi ja omaperäisemmäksi.

Schwenckfeldiläisyyteen liittyi aluksi lähinnä Liegnitzin kaupungin papistoa ja aatelisia.51

Caspar Schwenckfeldin ja hänen ympärilleen muodostuneen veljestön saarnatoiminnan

seurauksena schwenckfeldiläisyys levisi pian Liegnitzin kaupungin ja herttuakunnan

ulkopuolellekin. Breslaun kaupunkiin muodostui Sleesian toinen reformaatiokeskus, ja siellä

julkaistiin vuonna 1525 ensimmäinen evankelinen laulukirja.52 Myös Preussissa

schwenckfeldiläisyys ehti vaikuttaa lyhyen ajan 1520- ja 1530-lukujen taitteessa.53

Liegnitzin veljestön johtokolmikkoon kuuluivat Caspar Schwenckfeld, Valentin Krautwald ja

hovisaarnaaja Johann Sigismund Werner. Myös Johanneksen kirkon kirkkoherra Sebastian

Schubart ja Marian kirkon kirkkoherra Fabian Eckel olivat tärkeitä vaikuttajia. Liegnitzin

papisto toteutti vuoden 1525 tienoilla kaupungissaan evankelisen riituksen mukaisen

jumalanpalvelusuudistuksen. Sen mukaan jumalanpalvelukset toimitettiin saksaksi ja ehtoollinen

jaettiin molemmissa muodoissa.54 Samoihin aikoihin Liegnitzissä alettiin pitää tiettyinä

viikonpäivinä seurakuntakokouksia, joissa aikuisille annettiin katekismusopetusta. Sen

49 Hoffmann 2001, 178.
50 Maron 1961, 17, 19–20, 174; Weigelt 1978, 200; McLaughlin 1981, 320; Brecht 1993, 119, 121–123.
51 Weigelt 1973, 3, 10–12, 19–20.
52 Weigelt 1973, 24–27.
53 Weigelt 1973, 131–134, 137–138, 141.
54 Weigelt 1973, 6, 9–10, 20–21, 24; 1983a, 176; McLaughlin 1986, 223.
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tarkoituksena oli sekä schwenckfeldiläisen sakramenttiteologian opettaminen että

kristillissiveelliseen elämään kasvattaminen. Veljestön opetustuokioita varten julkaisemat

katekismukset ja niiden opettamiseksi luodut systemaattiset metodit tulivat olemaan useiden

sukupolvien ajan schwenckfeldiläisen liikkeen katekeettisen opetuksen perustana.

Todennäköisesti samaa seurakuntakokousta varten laadittiin vuoden 1526 tienoilla veljestön

liturginen rukouskirja ”Bekantnus der sünden”.55 (Ks. luku I B 3) Vaikka schwenckfeldiläiset

pitivät omia konventikkeleitaan, he osallistuivat jumalanpalveluksiin myös paikallisissa

kirkoissa. Ehtoollista he eivät kuitenkaan nauttineet sen jälkeen, kun schwenckfeldiläinen

ehtoollisteologia sai spiritualistisen sisällön vuonna 1525.56

Kun schwenckfeldiläinen liike alkoi 1520-luvun loppupuolella saada omaperäisen luonteen ja

erkaantui virallisesta kirkosta, se joutui esivallan painostuksen kohteeksi. Caspar

Schwenckfeldin lähdettyä vuonna 1529 Strassburgiin tilanne Liegnitzissä rauhoittui.

Schwenckfeldin lähtemisellä oli hänen aloittamansa liikkeen jatkuvuuden kannalta suotuisat

seuraukset, sillä sen jälkeen alkoi schwenckfeldiläisyydessä noin vuosikymmenen kestänyt

kukoistuskausi. Tämän mahdollisti ennen kaikkea se, että Liegnitzin veljestö rajoitti radikaalin

schwenckfeldiläisyyden toimintamahdollisuuksia ja näin ollen häivytti vastakohtaisuuksia

luterilaisiin.57 Toinen syy rauhalliselle kaudelle oli se, että Liegnitzin veljestö yhdessä esivallan

kanssa vastusti kastajaliikkeiden toimia. Vaikka schwenckfeldiläiset ennen pitkää luopuivat

kasteesta kokonaan, he eivät kuitenkaan olleet uudestikastajien kanssa teologisesti yhtä mieltä.58

Radikaalien ainesten karkottamisen jälkeinen maltillisen schwenckfeldiläisyyden kukoistuskausi

oli pääasiassa Valentin Krautwaldin ja Johann Sigismund Wernerin toiminnan ansiota.

Krautwald oli Liegnitzin veljestön johtaja, joka eli eristynyttä elämää kapituliasunnossaan ja

kirjoitti lukuisia katekeettisia ja teologisia kirjoja. Werner puolestaan toimi menestyksellisesti

sananjulistajana sekä Liegnitzin kaupungissa että sen ympäristössä.59 Luterilaisten ja

schwenckfeldiläisten välille tilapäisesti 1530-luvulla palautunut rinnakkaiselo mahdollisti

Liegnitzin kirkkojärjestyksen laatimisen vuonna 1535. Tämä kaikkien Liegnitzin herttuakunnan

pappien yhdessä hyväksymä kirkkojärjestys on kompromissi luterilaisen ja schwenckfeldiläisen

55 CS 2, 331;  18, 6–10; Weigelt 1973, 21–22; 1975, 606; McLaughlin 1986, 77–78.
56 Weigelt 1973, 73.
57 Weigelt 1973, 88–93, 103–104, 107, 125, 141;  1983a, 182.
58 Weigelt 1973, 107–109, 115–116, 122, 191, 247;  1983a, 184;  1987, 361–365; McLaughlin 1986, 83–84.
59 Weigelt 1973, 125, 144–146, 149–150;  1983a, 184; McLaughlin 1986, 70.
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teologian välillä. Siinä on vain kaste- ja ehtoollisteologiassa muutamia schwenckfeldiläisiä

korostuksia.60

Schwenckfeldiläisille suotuisa ajanjakso päättyi 1530-luvun lopulla. Herttua Friedrich II, joka oli

aluksi tukenut schwenckfeldiläisiä, omaksui sekä poliittisista että henkilökohtaisista syistä

luterilaisuuden. Kesällä 1539 Liegnitzin schwenckfeldiläiset papit joutuivat jättämään virkansa

ja keväällä 1542 Liegnitzin herttuakunnassa tuli voimaan luterilaisen Confessio Augustanan

mukainen kirkkojärjestys. Tammikuussa 1545 antamallaan käskyllä, jossa Liegnitziin jäämisen

ehtona oli luterilaisen tunnustuksen omaksuminen, Friedrich II sai karkotettua osan

schwenckfeldiläisistä herttuakuntansa alueelta Glatzin kreivikunnan alueelle ja Boder-

Katzbachin vuoristoon. Monista uhkauksista huolimatta schwenckfeldiläisiä jäi vielä Liegnitzin

herttuakuntaan, ja 1550-luvulla he saivat uusiakin kannattajia Caspar Schwenckfeldin

synnyinseudulla Ossigissa ja Lübenissä.61

Spiritualistisille liikkeille suotuisaan Glatzin kreivikuntaan muuttaneet schwenckfeldiläiset

perustivat lukuisia pieniä seurakuntia yhdessä sinne vuonna 1538 paenneiden uskonystäviensä

kanssa. Myös Glatzissa schwenckfeldiläiset joutuivat lyhyen rauhallisen kauden jälkeen vainon

kohteeksi. Vastauskonpuhdistuksen takia heidän täytyi paeta 1620-luvulla jo aiemmin Boder-

Katzbachin vuoristoon muuttaneiden uskonystäviensä perustamiin seurakuntiin. Suurin osa

schwenckfeldiläisistä suostui kuitenkin kääntymään katolilaisiksi, ja he saivat jäädä Glatzin

kreivikuntaan.62

Boder-Katzbachin vuoristoon asettuneet schwenckfeldiläiset irtautuivat yhä enemmän kirkosta.

Kun liikkeen toisen sukupolven teologian muodostaja pastori Michael Hiller vuonna 1554 kuoli,

he menettivät viimeisen siteensä kirkkoon. Radikalisoituminen ja separatismi voimistuivat 1500-

luvun lopulla. Kolmannen sukupolven teologiassa painottuvat biblisistiset, legalistiset

eskatologis-apokalyptiset ja hurmokselliset piirteet sekä voimakas luterilaisen ortodoksian ja

kirkollisen pietismin vastaisuus. Radikalismiin kyllästyneitä schwenckfeldiläisiä kääntyi

luterilaisuuteen varsinkin 1600-luvun lopulla. Monet vainon ajat ja 30-vuotisen sodan Boder-

Katzbachin alueella aiheuttamat tuhot olivat niin ikään verottaneet schwenckfeldiläisten

lukumäärää. Kun schwenckfeldiläisyyden ensimmäisen sukupolven edustajat olivat pääasiassa

60 Weigelt 1973, 154–155.
61 Weigelt 1973, 152, 169–173, 176–177, 180–181; McLaughlin 1986, 115, 222. Sleesian viimeinen
schwenckfeldiläinen, maanviljelijä Melchior Dorn, kuoli vuonna 1826 Harpersdorfissa. McLaughlin 1981, 320.
62 Weigelt 1973, 152, 181–182, 186–189, 192–195.
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pappeja, aatelisia ja muita säätyläisiä, toinen sukupolvi oli talonpoikia, käsityöläisiä ja

pienyrittäjiä. Liikkeen taantuminen johtui osaltaan kolmannen sukupolven sosiaalisen aseman

heikkenemisestä. He olivat etupäässä torppareita ja puutarhureita.63

Sleesian schwenckfeldiläiset olivat 1720-luvulle tultaessa lähes lopullisesti luterilaisten tai

katolilaisten alistamia. Vuoteen 1725 kestänyt jesuiittojen lähetystoiminta muodostui

schwenckfeldiläisille niin vaikeaksi, että osan heistä oli jälleen jätettävä kotiseutunsa. Noin 200

yhteensä 500:sta jäljellä olleesta schwenckfeldiläisestä sai vuonna 1726 turvapaikan Nikolaus

Ludvig von Zinzendorfin luona Oberberthelsdorfista, jossa heidän rakentamansa talot ovat

vieläkin jäljellä. Kauan schwenckfeldiläiset eivät voineet viipyä Zinzendorfin suojissakaan, sillä

vuonna 1734 joutui noin 180 ihmisen joukko muuttamaan esivallan painostustoimien ja

luterilaisten käännytysyritysten takia Pohjois-Amerikkaan. He asettuivat asumaan Philadelfiaan,

jossa heidän perustamassaan mennoniittoja lähellä olevassa kirkossa on tällä hetkellä noin 2500

jäsentä.64 Vuonna 1877 schwenckfeldiläiset aloittivat ehtoollisen vieton uudelleen.65

3. Bekantnus der sünden -rukouskirja

Vaikka schwenckfeldiläisten spiritualistiseen teologiaan kuuluikin radikaali kirkon ja

armonvälineiden soteriologisen merkityksen väheksyminen, oli heidän omissa

kokoontumisissaan raamatunluvulla, opetuspuheilla ja rukouksella tärkeä sija. Niitä katsottiin

tarvittavan ulkoisen ihmisen pyhittymiseen. Caspar Schwenckfeld kehotti kannattajiaan

lukemaan ahkerasti Raamattua ja rukoilemaan hartaasti. Hän julkaisi myös rukouskirjoja, joilla

on ollut suuri merkitys evankelisen rukouskirjallisuuden kehittymisessä66

63 Weigelt 1973, 196–200, 205–206, 213–214, 221, 269–271, 279; Kuhn 2002, 191.
64 Weigelt 1973, 231, 239, 244, 251–260; McLaughlin 1981, 319–320. Ks. tarkemmin schwenckfeldiläisten
myöhemmistä vaiheista Weigelt 2007, 120–242.
65 Kuhn 2002, 191.
66 Althaus 1927, 16, 21–22, 29; McLaughlin 1986, 74.
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Schwenckfeldiläisten syvällisintä ja suosituinta rukouskirjatuotantoa edustaa Bekantnus der

sünden mit etlichen betrachtungen vnd nützlichen gepetten -rukouskirja. Se on Liegnitzin

veljestön laatima liturgistyyppinen hartauskirja. Rukouskirjan rakenne ja rukousten varsin

kirkollinen tyyli antavat tosin aihetta olettaa, että sillä saattaisi olla esireformatorisia esikuvia.

Bekantnusin on koonnut todennäköisesti syksyllä 1526 Liegnitzin veljestön johtokolmikko

Caspar Schwenckfeld, Valentin Krautwald ja Johann Sigismund Werner. Mahdollisesti

toimitustyössä on ollut mukana muitakin veljestön jäseniä. Kirjan otsikossa67 mainitaan kirjan

syntyneen ”Von vilen Gotseligen mennern getrwlich beschriben” ja esipuheessa kirjoittajina

todetaan olleen ”etlich arme menschen”. On todennäköistä, että Caspar Schwenckfeld on

painattanut Bekantnusin pian vuonna 1529 tapahtuneen Strassburgiin tulonsa jälkeen. Liegnitzin

veljestö on siihen asti tullut rukoushetkissään toimeen käsikirjoitusten varassa. Vanhimmasta

säilyneestä Bekantnus-editiosta, joka on todennäköisesti vuodelta 1531,68 voi päätellä

Bekantnusin joka tapauksessa ilmestyneen painettunakin varsin varhain.69

Bekantnus-rukouskirja on tehty alun perin Liegnitzin veljestön omia hartaushetkiä varten. Sitä

on käytetty todennäköisesti niissä hartauskokouksissa, joita Liegnitzissä ryhdyttiin syksystä

1525 lähtien pitämään veljestön katekeettisen ohjelman toteuttamiseksi. Tiettyinä viikonpäivinä

aikuisille järjestettyjen katekismuskokousten ohjelmaan kuului jostakin uskonkappaleesta

pidetty saarna, sen pohjalta käyty keskustelu, yhteenveto esillä olleista aiheista sekä rukousta.70

Vaikka edellä kuvattu Horst Weigeltin esittämä Bekantnus-rukouskirjan käyttötarkoitus onkin

todennäköinen, viittaavat kirjan rakenne ja sisältö enemmän sen liturgiseen käyttöön veljestön

aamu- ja iltarukoushetkissä.71 Tätä näkökantaa puoltaa myös rukousten kirkollisobjektiivinen

luonne ja niiden aihepiiri. Liegnitzin veljestön rukouskirja on jaettu kahteen osaan: aamu- ja

iltarukousjaksoon. Aamurukouksiin kuuluu kahden synnintunnustuksen lisäksi 18 rukousta,

joissa on kirkollisen agendan ja uskontunnustuksen rakennetta. Iltarukousjaksossa puolestaan on

23 rukousta, joiden joukossa on muun muassa kiitosrukouksia, esirukouksia ja rukouksia eri

elämäntilanteita varten. Aamun ja illan rukoushetkissä on tuskin luettu kaikkia rukouksia

67 Weinmarin vuoden 1532 painoksen mukaan. WA 10:2, 348.
68 Muut painokset ovat vuosilta 1537, 1539, 1540 ja 1541 (?). Caspar Schwenckfeld julkaisi Bekantnusin myös
Georg Schmalzingin psalmiparafraasien yhteydessä mahdollisesti jo vuonna 1532, mutta viimeistään 1538.
Bekantnusista otettiin vielä vuonna 1600 Nürnbergissä painos. Althaus 1927,16; Weigelt 1975, 607–608.
69 CS 2, 378;  5, 837;  WA 10:2, 347–348; Althaus 1927, 26-30; Weigelt  1988, 112.
70 CS 18, 6–10; Weigelt 1973, 21–23;  1975, 605–606.
71 Myös Weigelt viittaa uusimmassa tutkimuksessaan rukousten liturgiseen käyttöön. Weigelt 2007, 29.
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samalla kertaa. Kolmantena osiona on vielä neljä veljestön liturgiaan kuulumatonta rukousta,

jotka Caspar Schwenckfeld on mahdollisesti myöhemmin lisännyt Bekantnusiin.72

Bekantnus-rukouskirjan sisällöstä hahmottuva Liegnitzin veljestön rukoushetkien rakenne on

seuraavanlainen:

AAMURUKOUSHETKI

B1 Esipuhe
B2 Kutsu rukoilemaan

Synnintunnustus

B3 Yleinen synnintunnustus, jossa rukoillaan syntien anteeksiantamusta ja elämän
uudistumista (yksikön ensimmäisessä persoonassa)

B4 Yksityiskohtaisen syntiluettelon sisältävä synnintunnustus (monikon
ensimmäisessä persoonassa)

B5 Lyhyt yhteenvedonomainen synnintunnustusten päätösrukous

Isä meidän -rukous

B6 Valmistava rukous ennen Isä meidän -rukousta ja muita rukouksia
Lyhyt johdatus Isä meidän -rukoukseen
Isä meidän –rukouksen parafraasi eli meditatiivisia rukouksia jokaisesta Isä meidän
-rukouksen pyynnöstä

B7 Lyhyt päätösrukous Isä meidän -rukouksen jälkeen

Kolme rukousta Kolmiyhteiselle Jumalalle

B8 Isälle Jumalalle
B9 Herralle Kristukselle
B10 Pyhälle Hengelle

Seitsenosainen rukous Jumalan valtakunnan tulemisesta

B11 Rukous oikeasta katumisesta ja Jumalan valtakunnan tulemisesta
B12 Jumalan armosta ja vanhurskaudesta
B13 Oikeasta uskosta Pyhään Kolmiyhteiseen Jumalaan
B14 Oikeasta uskoon kasvamisesta ja siinä pysymisestä
B15 Kristuksen tuntemisesta Isässä
B16 Kristuksen tuntemisesta Pojassa
B17 Kristuksen tuntemisesta Pyhässä Hengessä

72 CS 2, 379–381;  5, 933–964; Althaus 1927, 27–29;  Weigelt 1975, 608; Wallmann 2001, 32.
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Ehtoollisrukoukset

B18 Rukous sielun hengellisestä ravinnosta
B19 Toinen rukous hengellisestä ravinnosta

B20 Aamurukousten päätösrukous

ILTARUKOUSHETKI

Kiitosrukoukset

B21 Jumalan lahjoista
B22 Kristuksen kautta tulevista Jumalan lahjoista
B23 Kristuksen kuoleman tuomasta pelastuksesta
B24 Kristuksen ylösnousemuksesta
B25 Kristuksen taivaaseenastumisesta
B26 Edellisten rukousten aiheista koottu kiitosrukous

Rukoukset elämän uudistumisesta Pyhässä Hengessä

B27 Pyhän Hengen asumisesta sydämen temppelissä
B28 Evankeliumin hedelmistä ja uskollisesta palvelemisesta
B29 Kristillisessä seurakunnassa kasvamisesta
B30 Yksimielisyydestä hengellisissä asioissa
B31 Pelastumisesta pahan hengen vallasta Pyhän Hengen johdatukseen

Rukouksia kristillisen elämän eri alueilta

B32 Ihmisen heikkoudesta
B33 Jumalan tahdon tuntemisesta
B34 Jumalan tahdon täyttämisestä
B35 Todellisesta kristillisestä rakkaudesta
B36 Kärsimyksissä ja sairauksissa
B37 Hengellisessä hädässä
B38 Sairaan luona käytäessä
B39 Jumalan totuuden vastustajat
B40 Jumalan voimasta ja vallasta kristityn elämässä

Rukoukset esivallan puolesta

B41 Esivallan puolesta
B42 Esivallan ja sen tehtävien puolesta

B43 Iltarukoushetken päätösrukous
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EI-LITURGISET RUKOUKSET

Iltarukoukset

B44 Vuoteeseen mentäessä
B45 Ennen nukkumaan menoa

Muut rukoukset ja kehotukset

B46 Järjen ja lihan julkeudesta jumalallisia asioita kohtaan
B47 Loppukehotus
B48 Lyhyt päivittäinen rukous73

Schwenckfeldiläisen teologian erityiskorostukset eivät tule Bekantnus-rukouskirjassa kovin

selvästi esille. Syynä on se, että rukouskirja syntyi tilanteessa, jossa schwenckfeldiläisyyden

irtaantuminen luterilaisuudesta oli vasta alullaan. Rukouskirja on koottu todennäköisesti syksyllä

1526. Silloin oli kulunut vasta vuosi siitä, kun Valentin Krautwald oli yhdessä Liegnitzin

papiston ja Caspar Schwenckfeldin kanssa muotoillut uudelleen ehtoollisteologian. Vain

kolmessa rukouksessa on selkeästi havaittavissa Liegnitzin veljestön ehtoollisteologian

vaikutusta. Kahden ehtoollisrukouksen B18 ja B19 sekä Isä meidän -parafraasin neljännen

pyynnön B6 ehtoollisteologia on sama kuin veljestön syksyllä 1525 julkaiseman katekismuksen

sakramenttioppi. Rukouskirjan ehtoollisrukouksia lienee käytetty eräänlaisessa liturgisessa

muistopalveluksessa, jota vietettiin messun tilalla sen jälkeen, kun Liegnitzin veljestö julisti

”hiljaisuuden” eli lopetti ehtoollisen nauttimisen. Kauttaaltaan rukouksissa on havaittavissa

schwenckfeldiläisyydelle tyypillistä katumuksen ja kristillisen elämän uudistumisen (renovatio

Christi) tärkeänä pitämistä.74

Bekantnusin rukouksia on lainattu lukuisiin 1500-luvun luterilaisten, reformoitujen ja katolisten

rukouskirjoihin. Rukouksia kulkeutui niiden kautta myöhemminkin ilmestyneisiin

hartauskirjoihin.75 Se kertoo schwenckdeliläisten rukousten yleiskirkollisuudesta ja

73 CS 2, 379–381;   5, 933–964; Althaus 1927, 27–29; Weigelt 1975, 608.
74 CS 2, 331, 377, 380;   5, 941, 949;   18, 7, 10; Weigelt 1975, 606.
75 Weigelt 2007, 29. Bekantnusin rukouksia ovat omiin kokoelmiinsa ottaneet muun muassa Leonhard Brunner
(1531) 2 kpl, Michael Weinmar (1532) 28 kpl, Heinrich Bullinger (1535), Martin Luther (1536) 22 kpl, Wolfgang
Capito (1536) 45 kpl , anonyymit Feürzeug (1537) 1 kpl, Nürnbergin rukouskirja (1530-luvulla) ja Leipzigin
rukouskirja (1543) 2 kpl, Mikael Agricola (1544) 46 kpl, Leonhard Werner (1556) 43 kpl, Ludwig Rabe (1565),
Joachim Winsinger (1566), Lilhelm Löhe (1840) 5 kpl sekä katolilaiset Johann Fabri (1549) 1 kpl, Timannus
Borckensis (1551) yli 30 kpl ja Johann Wild (1551) 5 kpl.
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syvällisyydestä.76 Rukousten sleesialaisesta alkuperästä kertova maininta, ”zur Liegnitz inn

schlesien züsammenn getragen”, jätettiin kuitenkin vähitellen pois sen jälkeen, kun

schwenckfeldiläinen teologia oli vuonna 1540 tuomittu Schmalkaldenin liiton kokouksessa.77

 Augsburgilainen saarnaaja Michael Weinmar julkaisi Bekantnusin 46 rukouksesta 28 tekstin

valikoiman vuonna 1532 hartauskirjassaan Ein schön gemain Bettbüchlein.78  Martin Luther

sisällytti Betbüchleininsa vuoden 1536 painokseen Bekantnusin 22 rukousta, tosin ilman

mainintaa niiden sleesialaisesta alkuperästä. Lutherin lähteenä on ollut jokin varhainen

Bekantnusin painos, sillä Michael Weinmarin rukouskirjaa (1532) hän ei ole käyttänyt. Lutherin

ja Weinmarin rukouskirjoissa on 15 samaa Bekantnus-rukousta, mutta Lutherilla on seitsemän

sellaista rukousta, joita ei ole Weinmarin kirjassa.79 Lutherin Betbüchleinin (1536) eri

elämäntilanteisiin liittyvien rukousten osaston 23 rukouksesta vain yksi, Lutherin Vähän

katekismuksen aamurukous, on Bekantnus-rukouskirjan ulkopuolelta. Betbüchleinissa rukoukset

ovat myös samassa järjestyksessä kuin Liegnitzin veljestön rukouskirjassa ja sanatarkasti sieltä

lainattuja. Luther ja Weinmar eivät ole kuitenkaan ottaneet omiin rukouskirjoihinsa Bekantnusin

ehtoollisrukouksia eivätkä Isä meidän -parafraasia, joissa on schwenckfeldiläisen

sakramenttiteologian korostuksia.80

Latinankielisenä Bekantnusin julkaisi Strassburgin reformaattori Wolfgang Capito vuonna 1536.

Capito käänsi Bekantnusin lähes kokonaan, vain lyhyt päivittäinen rukous puuttuu.81 Mikael

Agricola on ainoa rukouskirjan kokoaja, joka on lainannut kaikki Bekantnusin rukoukset.82

76 Paul Althausin mukaan Bekantnusin rukoukset ovat reformaatioajan parhaimmistoa: ”…ihrer herzlichen Innigkeit
und religiösen Unmittelbarkeit, ihrem andringlichen Bussernst und ihrem Ringen nach persönlicher Heiligung.”
Althaus 1927, 29; Weigelt 2007, 29.
77 Weinmar 1532, M iiij; Althaus 1927, 30.
78 Mikäli Caspar Schwenckfeldin kokoomateos Georg Schmaltzingin psalmiparafraaseista ja Bekantnuksesta on
ilmestynyt jo vuonna 1532, on se ollut todennäköisesti Weinmarin joulukuussa 1532 julkaiseman rukouskirjan
lähteenä. CS 5, 834, 837; WA 10:2, 348; Althaus 1927, 30.
79 Ks. Taulukko 1 s. 30–31.
80 Weinmar 1532;   1540;  CS 5, 834–835;   WA 10:2, 347–348, 367, 470–481;  MAT I, 390–788; Althaus 1927,
26, 28–30, 36, 39, 41, 45, 51, 73–74, 80, 82, 113–114, 119; Weigelt 1975, 609.
81 Capito 1536;  CS 5, 933–964.
82 MAT I, 99–102, 390–868;  CS 5, 933–964.
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Taulukko 1

Bekantnusin rukoukset eräissä rukouskirjoissa 83

Bekantnus      sivut CS 5

B1 Vorrede zu dem Christlichen Leser               933–934
B2 Ermanung an die so zum gebett versamlet    935
B3 Ein gemeyne beicht vnd zü bitten                  935–936
B4 Eyn ander bekantnis vnd erzelung                 936–938
B5 Eyn kürtze beschliessliche beicht                  938–939
B6 Vor dem Vatter vnser vnnd anderm gebett    939
B7   Besluss nach dem vatter vnser                       943
B8 Zu Gott dem vatter eyn gebett                        943
B9 Zu Christo dem Herren unserem Heyland      943
B10 Zum heiligen Geyst                                        943–944
B11 Vmb ware buss vnd zukunfft                         944
B12 Umb gnad vnnd barmhertzigkeyt                   944
B13 Zu der heiligen Dreifaltigen eynigkeyt          945–946
B14 Vmb zunemen vnd bestand                            946–947
B15 Vmb das erkantnis Christi zu dem Vatter      947
B16 Zu Gott dem Sun                                            948
B17 Zu Gott dem heyligen Geyst                          948
B18 Von der geistlichen speise vnserer seelen      949
B19 Ein anders von der geystlichen speisung        949
B20 Besluss nach dem Gebett dess morgens         949–950

Das Ander teil der Gebett dieses Buchlins

B21 Ein gemeyne Dancksagung                            950
B22 Dancksagung der wolthat                               950–951
B23 Danksagung für den Tod Christi ?                 951
B24 Von wegen der Aufferstehung                       951
B25 Von wegen den Auffart                                  951
B26 Ein Ander bedencken dess Ampts Jesu          951–952
B27 Zum heyligen Geyst                                       952–953
B28 Vmb getrewe Diener                                      953
B29 Dass wir versamlet würden                            953–954
B30 Vmb eynigkeit dess sinns                               954
B31 Wider den bösen geyste                                 954–955
B32 Für die gebrechen dess volks                         955
B33 Vmb erkantnis göttliches willen                    955
B34 Dass wir möchten geschickt werden              956
B35 Vmb ein ware Christliche liebe                     956
B36 Inn leiden krankheit oder widerwertigkeyt    957

Agricola
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83 Taulukossa on lueteltu vain eniten rukouksia lainanneet. Rukousten lähdetiedot: Bekantnus 1537, 2–58; CS 5,
933–964; MAT I, 99–102, 390–868;  Capito 1536, 98–148;  Weinmar 1532, M iiij–P ij;  WA 10:2, 470–481.
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B37 Inn anligender noth sich Gott zubefelhen      957
B38 Bei dem krancken                                          957–958
B39 Wider die anschläge der feinde Gottes          958
B40 Vmb göttlich sterck vnnd krafft                     959
B41 Inn gemeyn für die Oberkeit                          959
B42 Ein anders für die Oberkeyt                           959
B43 Besluss nach dem Abendt gebett                   960
B44 Wenn mann des abents zu bette wil gehn      960
B45 Ein anderss vor dem schlaffen gehn              960
B46 Vom Fürwitz der vernunfft                            961–963
B47 Beshluss                                                         963
B48 Täglich gebett                                                964
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Agricolalla on kaksi kertaa Bekantnusin rukous B7. Capitolla on keskellä Bekantnusin rukouksia

B32 jälkeen rukous Pro fide, in ministerium ecclesiae. Lutherilla on Bekantnusin rukousten

jälkeen aamurukous, joka on Vähästä katekismuksesta.

Schwenckfeldiläiset julkaisivat Bekantnusin lisäksi myös muita rukouskirjoja. Yksi niistä on

vuonna 1535 painettu kirjanen nimeltään Eins Christlichen haussuatters mit seinem gesind

tägliche übung.84 Caspar Schwenckfeld julkaisi todennäköisesti vuonna 1532 mutta viimeistään

vuonna 1538 Georg Schmaltzingin suositun psalmirukouskirjan. Schmaltzingin

psalmiparafraasit hän varusti otsikoilla. Samojen kansien väliin Schwenckfeld painatti myös

Bekantnus-rukouskirjan. Vuonna 1539 Schwenckfeld käänsi saksan kielelle hollantilaisen

jesuiitan85 Cornelius Crocuksen latinankielisen passionalen.86 Siinä on kärsimyshistorian lisäksi

60 lyhyttä rukousta. Myöhemmin Schwenckfeld laajensi passionaleaan eri elämäntilanteisiin

liittyvillä rukouksilla.87 Schwenckfeldiläisten rukouskirjojen välityksellä evankeliseen

rukouskirjallisuuteen tulee ensi kertaa katolilaisten tekemiä rukouksia sekä keskiajan mystiikan

aineksia.88

84 En ole yrityksistä huolimatta onnistunut löytämään tätä rukouskirjaa. Siitä on muutenkin hyvin vähän tietoa
saatavissa. Kirja ilmestyi ilman tekijän nimeä. Wolfgang Capito julkaisi siitä rukouskirjassaan seitsemän lyhyttä
rukousta ja rukousopetuksen. Althaus 1927, 32.
85 Katolilainen Crocus liittyi jesuiittoihin myöhemmin. Hän kuoli 1550. Althaus 1927, 25.
86 Schwenckfeldin käännös on sanatarkka, mutta kömpelö. Hän teki rukouksiin muutamia ehtoollisoppiin liittyviä
korjauksia. Althaus 1927, 25.
87 CS 2, 382;  5, 830–831, 837–838, 844;  6, 651–656, 663–748; Althaus 1927, 23.
88 Althaus 1927, 23–26, 64; Hoffmann 2001, 178.
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C. Agricolan rukouskirja

1. Rukouskirjan juuret

Agricolan itsenäisimmin kokoamana julkaisuna voidaan pitää hänen marraskuussa 1544 painettua

rukouskirjaansa. Vaikka Agricola suomensi senkin hyvin sanatarkasti, hänen luovuutensa näkyy

rukouskirjan kokoamisprosessissa. Rucouskiria Bibliasta on moni-ilmeinen 877-sivuinen teos,

jonka Agricola julkaisi oman hiippakuntansa tarpeisiin.  Se on merkittävä teos reformaatioajan

rukouskirjallisuuden joukossa. Laajuudessaan ja monipuolisuudessaan se on vertaansa vailla

aikalaistensa joukossa.89 Erityispiirteenä voidaan mainita muun muassa kollehtarukousten

sisällyttäminen kasuistispainotteiseen rukouskirjaan.90 Tähän ratkaisuun on ollut syynä Turun

hiippakunnan jumalanpalveluselämään liittyvä tarve.91 Agricola toimi rukouskirjan ilmestyessä

viidettä vuotta Turun koulun rehtorina. Päätyöksi luonnehditun Uuden testamentin suomennos oli

lähes valmiina ja odotti painolupaa kuninkaan kansliassa.  Uusi testamentti ilmestyi kuitenkin vasta

nelisen vuotta myöhemmin 1548.92

Rukouskirjan julkaisemisessa näkyy kaksi motiivia, hiippakunnallinen ja henkilökohtainen.93

Liturginen osa on tehty Turun hiippakunnan suomenkielisiä messuja varten. Eri elämäntilanteisiin

tarkoitettujen rukousten suuri määrä kertoo Agricolan omasta innostuksesta rukouselämää kohtaan.

89 Parvio 1988, 14; Heininen 2007a, 189–190, 364. Vastaavanlainen rukouskirja ilmestyi Ruotsin puolella valtakuntaa
vasta vuonna 1552. Se oli 352 sivun mittaisena puolet Agricolan rukouskirjaa lyhyempi. Estborn 1928, 145–146, 154.
Reformaatiokauden rukouskirjat olivat yleensä parin sadan sivun mittaisia. Agricolan rukouskirjaa laajemman teoksen
julkaisi Ulmin superintendentti Ludvig Rabe vuonna 1565. Myös siinä oli rikas kollehtarukoussarja. Althaus 1927, 109–
112. Reformaatiokauden rukouskirjallisuudesta kokonaisselvityksen tehnyt Paul Althaus ei mainitse Agricolan
rukouskirjaa ollenkaan. Ks. Althaus 1927.
90 Agricolan kollehtarukousten yhteydessä on myös sarja pyhimyskollehtoja. Niissäkin näkyy Agricolan
traditiosidonnaisuus. Pirinen 1962, 173–174; Heininen 1981, 61; 2007a, 219.
91 Gummerus 1955, 50. Gummerus luonnehtii Agricolan rukouskirjaa rakenteeltaan Weinmarin rukouskirjan kaltaiseksi,
mutta liturgisten rukousten määrää poikkeuksellisen suureksi.
92 Heininen 2007a, 94, 96, 363. Ks. Agricolan Uuden testamentin suomennokseen tekemistä korjauksista Rapola 1968,
118.
93 Pirinen 1962, 172.
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Muissa samaan aikaan ilmestyneissä rukouskirjoissa on vain muutama rukous kutakin aihepiiriä

kohti. Agricolalla on useisiin aiheisiin moninkertainen määrä rukouksia. Esimerkiksi aamu- ja

iltarukouksia on 23, saarnaan liittyviä rukouksia 45 ja ehtoollisrukouksia peräti 83.94

Ehtoollisrukousten poikkeuksellisen suuri määrä kertoo niiden suomentajan pitäneen aivan

erityisesti arvossa messua ja siihen liittyvää sakramenttia.95

Rukouskirjassa on kaikkiaan 678 rukousta.96 Se koostuu kalenterista97 ja kolmesta rukouksia

sisältävästä osiosta: raamatullisista, liturgisista ja yksityistä hartautta varten kootuista rukouksista.

Agricolan kokoama ja suomentama rukouskirja oli tehty edistämään jumalanpalvelus- ja

hurskauselämää siltä pohjalta, joka myöhäiskeskiajalla Turun hiippakunnassa oli muotoutunut.

Ensisijaisesti rukouskirja oli tarkoitettu papiston käyttöön.98 Agricolan tarkoituksena oli, että

papisto opettaa lukutaidotonta kansaa rukoilemaan.99

Rukouskirjaansa Agricola suomensi tekstejä keskiaikaisista lähteistä sekä 1520- ja 1530-luvuilla

ilmestyneistä hartauskirjoista.100 Lähdemateriaalista suurin osa on keskiajalta.101 Tämä johtuu

osaltaan liturgisten rukousten suuresta määrästä, mutta silti evankelisen aineksen vähäisyys muiden

rukousten joukossa herättää kysymyksiä. Käytettävissä olisi ollut useita suosittuja evankelisia

rukouskirjoja, mutta niistä Agricola ei ole käyttänyt montaakaan.

94 MAT I, 549–683; Heininen 2007a, 192.
95 Pirinen 1962, 171.
96 Tässä tutkimuksessa rukousten kokonaismääräksi katsotaan 678 rukousta. Raamatullisiksi rukouksiksi on laskettu
169, liturgisiksi rukouksiksi 230 ja yksityistä hartautta varten lasketaan olevan 279 rukousta. Sen lisäksi on johdanto- ja
päätöstekstejä.  Samasta lähteestä otetun rukouksen, hymnin tai antifonin muodostama liturginen kokonaisuus on
laskettu yhdeksi rukoukseksi. Rukousten määrästä ks. Tarkiainen & Tarkiainen 1985, 153, 174 (noin 670 tai 679
rukousta); Harviainen & Heininen & Huhtala 1990, 54–55 (683 rukousta); Heininen 1981, 60 (679 rukousta), 2006, 29
ja 2007a, 217 (694 rukousta).
97 Kalenteri on kuulunut rukouskirjojen yhteyteen 1100-luvulta lähtien. Se sisälsi jo varhain kirkollisten juhlapäivien ja
pyhimyskalenterin lisäksi kuukausiaskareiden luettelon sekä astronomisen, astrologisen ja meteorologisen rekisterin.
Koch 2001, 4–5.
98 Turun hiippakunnassa oli keskiajan lopulla noin 150 pappia. Heikkilä & Lehmijoki-Gardner 2004, 358. Luostareiden
lakkauttamisen yhteydessä osa niiden papistoa siirtyi seurakuntapapeiksi. Nuorteva 1997, 152.
99 Tavallisia seurakuntalaisia varten Agricola oli julkaissut vuonna 1543 Abckirian eli aapiskatekismuksen. Siinä on
alussa eväät lukemisen opetteluun. Aapisosaa seuraavat käskyt, uskontunnustus, Isä meidän, Ave Maria, sakramenttien
asetussanat sekä aamu-, ruoka- ja iltarukoukset. Keskiajalla seurakuntalaisten edellytettiin osaavan ns. kanoniseen
katekismukseen sisältyvät rukoukset. Agricolan katekismuksen sisältö noudattaa rukousten osalta kanonisen
katekismuksen sisältöä. Laatiessaan Abckirian Agricola ei suomentanut Lutherin katekismusta. Hän käytti useampaa eri
lähdettä. Agricolan katekismus on enemmän kiinni traditiossa kuin monet muut aikalaisensa. Kanonisen katekismuksen
tapaan pääkappaleet ovat siinä ilman selityksiä. MAT I, 01–024; Achten 1987, 23; Heininen 2007a, 169–172; 2007b,
43–44, 46.
100 Keskiajan sekä 1520- ja 1530-lukujen rukouskirjallisuudesta ks. Holma 2007, 525–530.
101 Jos raamatullisia rukouksia ei huomioida, keskiaikaisista ja katolisista lähteistä lainattuja rukouksia on 2/3 eli 321
rukousta 509 rukouksesta.
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Seuraavissa luetteloissa esitellään Agricolan lähteinään käyttämät rukouskirjat sekä sellainen

keskeinen hartauskirjallisuus, jota hän ei ole hyödyntänyt.102 Rukouskirjan raamatullisia

rukouksia103 ei ole otettu tarkasteluun mukaan, koska ne ovat lähdemateriaalina erilaisia kuin muut

rukoukset. Vaikka raamatullisissa rukouksissa on otsikkoina lyhyitä summaarioita, niiden tekstit

ovat suoraa käännöstä Raamatusta. Näin ollen ne eivät ole vertailukelpoisia tarkasteltaessa

Agricolan rukouskirjaa suhteessa myöhäiskeskiajan ja reformaatioajan rukouskirjallisuuteen.

Raamatullisia rukouksia suomentaessaan Agricola on käyttänyt pohjatekstinä useita eri

raamatunkäännöksiä. Tekstivalikoima pohjautuu Otto Brunfelsin rukouskirjaan Precationes

biblicae (1528). Rukousten suppeat summaariot ovat enimmäkseen Brunfelsin rukouskirjasta.104

Agricolan käyttämät keskiaikaiset ja vanhakirkolliset lähteet 105

rukouskirja lukumäärä ilm. vuosi

Missale Aboense       220     1488
Hortulus anime         32     1498
Hore beate virginis           9    (1525)
Breviarium Dominicanum           6     1485
De imitatione Christi106           6 vuosi tuntematon
Uskontunnustukset ja litania107           4 vuosi tuntematon
Meditationes s. Augustini           2 vuosi tuntematon
Missale Upsalense           1     1513
Muut108           2
_______________________________________________________________
Yhteensä       282

102 Keskiaikaisten sekä  1520- ja 1530-luvuilla ilmestyneiden rukouskirjojen luonnehdintoja ks. Holma 2007.
103 Raamatullisissa rukouksissa on 40 psalmia ja 129 raamatullista tekstiä. Heininen 1992, 247; 1999, 16, 19. Heinisen
mukaan raamatullisia rukouksia on 127. Heininen 1999, 16.
104 Gummerus 1955, 51, 73–77, 79, 93; Heininen 1992, 11–13, 223, 247; 1999, 20. Ks. Brunfelsin rukouskirjasta myös
Holma 2007, 526. Brunfelsin rukouskirjan lisäksi Agricola käyttää raamatullisten rukousten pohjatekstinään Vulgataa,
Lutherin Raamattua, Kustaa Vaasan Raamattua (1541), Erasmus Rotterdamilaisen julkaisemaa alkutekstiä ja uutta
latinannosta, sekä ruotsin kielistä Uutta testamenttia (1526). Agricola tunsi myös Sebastian Münsterin heprealais-
latinalaisen Raamatun. Heininen 1999, 16–18, 20, 257, 269.
105 Pääosa lähdetiedoista Gummerus 1955.
106 Tekijä Tuomas Kempiläinen.
107 Uskontunnustukset ja litania on jaoteltu vanhakirkolliseen ainekseen, vaikka Agricola on suomentanut ne
reformaatioajan teoksista. Apostolinen uskontunnustus selityksineen on Kaspar Huberinuksen teoksesta (1529). Nikaian
ja Athanasiuksen uskontunnustukset ovat Lutherin latinankielisen rukouskirjan vuoden 1543 painoksesta. Gummerus
1955, 619; Heininen 2007a, 222.
108 Antifoni Pacem tuam quaesumus Domine ja suomalainen käsikirjoitus Marttilan codex. Gummerus 1955, 459, 462.
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Keskiaikaisista lähteistä suomennettuja rukouksia Agricolan rukouskirjassa on suhteellisen paljon.

Lutherin kritisoimasta Hortulus animesta on 32 rukousta. Eniten keskiajalta peräisin olevia

rukouksia on Agricolalle kaikkein tutuimmasta rukousten lähteestä Turun hiippakunnan

messukirjasta Missale Aboensesta. Tähän on luonnollisena syynä se, että liturginen aines oli

luontevinta kääntää käytössä olleista keskiaikaisista agendoista. Liturgisten rukousten109 osaston

230 rukouksen joukossa on vain 21 evankelisista rukouskirjoista tai käsikirjoista lainattua rukousta.

Toistaiseksi tuntemattomasta lähteestä suomennettuja liturgisia rukouksia on 20.

Agricola oli traditioon pitäytyvä evankelisen uskon sisäistänyt suomentaja. Tämä näkyy muun

muassa siinä, että hän sisällytti kirkkovuoden kollehtarukouksiin peräti 45 apostolien ja pyhien

muistopäivää. Hän tosin muokkasi keskiaikaisia rukouksia evankelisemmiksi poistamalla

pyhimysten ansioihin ja esirukouksiin liittyvät kohdat.110 Keskiajan rukouselämään keskeisesti

kuuluvia rukouksia jumalanäidille Agricola ei ole rukouskirjaansa ottanut. Ave Marian selitys on

lainattu Lutherin Betbüchleinista.111

Agricolan käyttämät evankeliset lähteet 112

rukouskirja lukumäärä                tekijä  ilm. vuosi

Bekantnus der sünden       46 113          Liegnitzin veljestö     n. 1531
Feürzeug Christenlicher andacht       37 114          Wenzeslaus Link115     1537
Then Svenska Messan         8          Olaus Petri     1537
Psalmorum Liber         8          Felix Pratensis     1524
Explanatio Dominicae Orationis                      1          Martin Luther     1543 116

Deutsche Messe         2          Martin Luther     1526
Betbüchlein         2          Martin Luther                1528/1529 117

109 Liturgisten ja yksityistä hartautta varten koottujen rukousten välillä ei voi tehdä tarkkaa jakoa, sillä myös
jälkimmäisten joukossa on liturgista ainesta. Tällaisia ovat useimmat ehtoollisrukoukset, osa saarnarukouksista,
rippisanat, uskontunnustukset ja litania. Heininen 2007a, 221.
110 Heininen 1981, 41, 60–61. Kollehtarukousten päälähteenä Agricolalla oli Missale Aboense ja Andreas Cratanderin
evankelinen kollehtarukouskirja.
111 WA 10:2; MAT I; Gummerus 1955; Heininen 2006, 37.
112 Pääosa lähdetiedoista Gummerus 1955.
113 Bekantnusin rukouksia Agricola suomensi sekä Bekantnusista että Wolfgang Capiton  Precationes Christianae -
rukouskirjassa olevasta latinankielisestä käännöksestä. Bekantnusista suomennettuja rukouksia on 25, Capiton kirjaa
apuna käyttäen Agricola käänsi 5 rukousta ja molempia yhtä aikaa lähteenä käyttäen 15 rukousta. 45 rukouksen lisäksi
Agricola suomensi Bekantnusista kehotuksen rukoilemaan. Ks. luku II.
114 Vrt. Gummerus 1955, 450. Lutherin Vähän katekismuksen aamurukousta suomentaessaan Agricola on pitänyt
silmällä myös latinankielistä tekstiä. Heininen 1978, 127–128.
115 Ks. Feürzeugista Heininen 2007a, 225.
116 Vrt. Gummerus 1955, 595. Jälkimmäinen Lutherin Isä meidän -parafraaseista on todennäköisesti Enchiridionista
1543. Heininen 1978, 128.
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Enchiridion (Der kleine Catechismus) 118       1          Martin Luther     1543
Precationes Christianae         5 119           Wolfgang Capito     1536
Psalmorum Liber         4          Andreas Cratander120    1524
Von der Evangelischen Mess         1          Johannes Bugenhagen   1525
Braunschweiger Kirchenordnung         1          Johannes Bugenhagen   1528
Vil haylsamer und tröstlicher Gebeet121         1          tuntematon n. 1530
Paraphasis Dominicae Orationis122         1          Philipp Melanchthon     1533
Brandenburger Kirchenordnung123         1          tuntematon     1533
Dominicae Precationis Explanatio                   2          tuntematon     1536
Catechismus Item een liten bönebook             1          tuntematon     1544
Precationes biblicae         1          Otto Brunfels124     1528
___________________________________________________________________________
Yhteensä     123

Evankelisia rukouskirjoja Agricola hankki tai kopioi Wittenbergin opiskeluvuosinaan 1536–1539.

Myös Agricola oivalsi reformaatiovuosisadan merkittävimmän evankelisen rukouskirjan arvon.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltava schwenckfeldiläisen liikkeen rukouskirja Bekantnus der sünden

oli hänelle keskeinen lähde. Myös Feürzeug Chrisentlicher andacht oli oman aikansa suosituimpia

rukouskirjoja. Agricolan tavoin monet muutkin lainasivat sen rukouksia omiin kokoelmiinsa.

Huomiota herättävää on, että rukouskirjansa alussa125 mainitsemiltaan Wittenbergin

reformaattoreilta Agricola on suomentanut vain muutaman rukouksen. Lutherilta Agricola on

suomentanut kaksi Isä meidän -parafraasia ja neljä muuta rukousta. Lutherin kirjoittamia rukouksia

on olemassa kaikkiaan 84. Niitä on hyvin monissa teoksissa, joita Agricolalla ei ole ollut kovinkaan

paljon käytettävissä.126 Varsinaisena opettajanaan pitämäänsä Philipp Melanchthonia Agricola on

hyödyntänyt rukouskirjan kalenteriosassa, mutta vain Melanchthonin Isä meidän -parafraasi on

117 Vrt. Gummerus 1955, 567. Agricolalla on ollut Lutherin ensimmäisessä Isä meidän -parafraasissa esillä
Betbüchleinin saksankielinen ja Enchiridionin 1543 latinankielinen teksti. Heininen 1978, 130.
118 Vrt. Gummerus 1955, 455. Vähän katekismuksen iltarukouksen pohjatekstin Agricola on ottanut todennäköisesti
Feürzeug Christenlicher andacht -rukouskirjasta. Heininen 1978, 127–128.
119 Tässä luvussa ei ole mukana niitä Bekantnusin rukouksia, jotka Agricola on suomentanut Capiton rukouskirjasta.
120 Cratanderin kollehtasarja on Felix Pratensiksen teoksessa Psalmorum Liber cum aliquot sanctorum canticis, et
preculis syncioribus, (Basileae 1524) 119–135. Heininen 1981, 38.
121 Luonnehdittu merkittäväksi rukouskirjaksi, ”Ein überaus wichtiges Buch”. Althaus 1927, 20.
122 Vrt. Gummerus 1955, 607. Agricola on suomentanut Melanchthonin Isä meidän parafraasin todennäköisesti Lutherin
Enchiridionin 1543 painoksesta. Heininen 1978, 127–128.
123 Kirchenordnung der Marggrauen zu Brandenburg.
124 Brunfelsin rukouskirja huomiodaan tässä laskelmassa vain yhden ei-raamatullisten rukousten joukossa olevan
rukouksen osalta. Ks. Gummerus 1955, 247–250.
125 MAT I, 3.
126 Schulz 1976, 15–17.
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rukousten joukossa. Tähän on luonnollisena syynä se, että Melanchthon ei julkaissut rukouskirjaa.

Hän kirjoitti rukouksia kirjeisiin sekä akateemisiin puheisiin ja esitelmiin.127

Agricolan käyttämät katoliset lähteet128

rukouskirja lukumäärä tekijä ilm. vuosi

Precationes in passionem            1            Cornelius Crocus 1532
Precationes aliquot novae          38            Erasmus Rotterdamilainen 1535
___________________________________________________________________________
Yhteensä        39

Erasmus Rotterdamilainen oli tehnyt rukouskirjansa sellaiseksi, että sitä saattoivat hyvin käyttää ja

lainata myös protestantit. Agricola suomensi suurimman osan Erasmuksen rukouskirjasta

sellaisenaan.129 Hollantilaista Cornelius Crocusta on luonnehdittu jyrkäksi katolilaiseksi.130 Ei ole

varmaa, onko Agricola lainannut Crocuksen rukouksen suoraan hänen rukouskirjastaan vai jostakin

toisesta lähteestä. Kun lasketaan yhteen Agricolan käyttämät 1530-luvun katoliset lähteet sekä

vanhakirkolliset ja keskiaikaiset lähteet, voidaan todeta, että katolisiksi luonnehdittavista

rukouskirjoista Agricola on suomentanut 63 % rukouskirjansa rukouksista.131

Muut Agricolan käyttämät lähteet 132

lukumäärä

Raamattu         5 133

Lähde tuntematon       61
______________________________________________
Yhteensä                                                        66

127 Jung 1998, 107–113, 153–161, 324.
128 Lähdetiedot Gummerus 1955; Heininen 2006.
129 Heininen 2006, 34–37, 120–121.
130 Althaus 1927, 25.
131 Raamatulliset rukoukset on jätetty laskuista pois.
132 Lähdetiedot Gummerus 1955.
133 Raamatullisia rukouksia on Agricolan rukouskirjassa omana osastonaan 169 kappaletta.
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Tärkeimmät 1520- ja 1530-luvuilla ilmestyneet evankeliset rukous- ja lohdutuskirjat,

joita Agricola ei ole käyttänyt lähteenään 134

rukouskirja      tekijä                  ilm. vuosi

Ettliche Christliche gebett Georg Spalatin 1522
Ein Christlich nützpar Betbüchlein tuntematon 135 1523
Vil schön Undechtiger Gebet (Nürnbergin rukousk.) tuntematon 1523
Ghebedebogelin nyge vth der hylghen schrifft Joachim Slüter 1526
Der Psalter Davids Georg Schmaltzing 1527
Ein schön nützlich betrachtung Wenzeslaus Link 1529
Gebetlin vor vnd nach dess Gotts Worts predig Johannes Bugenhagen 1531
Ein schön gemain Bettbüchlein Michael Weinmar 136 1532
Eins Christlichen haussuatters (schwenkfeldiläinen) 1535
Bettbüclin, für allerley gemeyn anligen Jacob Otter 1537
Deutsch Passional Caspar Schwenckfeld 1539
Precationes aliquot ac meditations Christoph Freisleben 1530-luku

lohdutuskirja

Tröstung auss der Göttlichen geschrifft Kaspar Huberinus 1528
Seelen ärtzney für gesund vnd Kranken Urbanus Rhegius 1529
Eyn trostbüchlein für die Sterbenden Heinrich Odenbach 1530
Ein Christlicher bericht Leonhard Brunner 1531
Wie man den kranken vnd sterbenden Kaspar Kantz 1539

Agricola jättää hyödyntämättä valtaosan evankelisista rukouskirjoista. Olisi voinut olettaa, että hän

monien muiden rukouskirjan kokoajien tavoin olisi lainannut ainakin Spalatinin, Slüterin ja

Schmaltzingin rukouksia. Schmaltzingin psalmiparafraaseja sisältänyt teos oli erittäin suosittu,137

mutta Agricola suomensi psalmit suorasanaisesti rukouskirjaansa ja psalttariinsa. Paljon

rukouskirjojen lähteenä käytettyä ja runsaasti esireformatorista ainesta sisältänyttä Nürnbergin

rukouskirjaakaan Agricola ei ole käyttänyt. Sekavan rakenteensa takia Weinmarin rukouskirja ei

ollut kovin suosittu, joten se voi olla yksi syy siihen, että Agricola ei ole sitä hyödyntänyt. Vaikka

schwenckfeldiläisten Bekantnus oli Agricolalle mieluisin lähde, muita schwenckfeldiläisiä

134 Lähdetiedot Althaus 1927, 16–23, 32–33, 37–41, 46–50, 52–54, 278.
135 Gummerus on merkinnyt Spalatinin teokseksi tuntemattoman tekijän rukouskirjan Ein Christenlich nützpar
Betbüchlein. Althaus 1927, 18; Gummerus 1955, 335, 647.
136 Gummerus viittaa siihen, että Weinmarin rukouskirja olisi saattanut olla Agricolan lähteenä, koska muutaman sanan
yhtäläisyyksiä on havaittavissa. Niiden perusteella ei kuitenkaan voi päätellä suoraa yhteyttä ilman tarkempaa
tekstianalyysiä. Ks. Gummerus 1955, 173, 247–250.
137 Althaus 1927, 16; Gierow 1948, 85.
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rukouskirjoja hänen lähteistään ei löydy. Seurakuntien rukouselämää paljon rikastuttaneita

lohdutuskirjoja Agricola ei tiettävästi käyttänyt ollenkaan.

On mahdollista, että lähdetutkimuksen edetessä osa viimeksi luetelluista rukouskirjoista osoittautuu

Agricolan käyttämiksi lähteiksi. Niiden kautta Agricolan rukouskirjaan on mahdollisesti

kulkeutunut myös niitä vanhakirkollisia tai keskiaikaisia rukouksia, joita on arveltu olevan vielä

lähdetiedoiltaan tuntemattoman 61 rukouksen joukossa.

Tärkeimmät 1530-luvun katoliset rukouskirjat, joita Agricola ei ole käyttänyt 138

rukouskirja tekijä ilm. vuosi

Phraretra divini amoris Johannes Justus Lansberger 1530
Excitationes animi in Deum Johannes Lodovicus Vives 1535
Christlich Bettbüchlein Friedrich Nausea 1537

Lansbergerin rukouskirja oli erittäin suosittu. Myös evankeliset käyttivät sitä. Nausean kirja oli 600-

sivuisena poikkeuksellisen laaja teos,139 vaikka olikin Agricolan rukouskirjaa suppeampi. On

todennäköistä, että Agricola ei ole Wittenbergissä saanut käsiinsä näitä uusimpia katolisia

rukouskirjoja.

Rukouskirjat, joista Agricola on eniten lainannut tekstejä

rukouskirja           rukousten määrä         luonnehdinta

Missale Aboense 220 keskiajalta (messukirja)
Bekantnus der sünden   46 140 evankelinen (suosittu, schwenckfeldil.)
Precationes aliquot novae   38 katolilainen (Erasmus Rotterdamilainen)
Feürzeug Christenlicher andacht   37 evankelinen (suosittu varsinkin Saksassa)
Hortulus anime   32 keskiajalta (suosituin myöhäiskeskiajalla)
_____________________________________________________________________________
Yhteensä 372

138 Lähdetiedot Althaus 1927, 71–72, 75.
139 Althaus 1927, 72, 75.
140 Lukuun on laskettu myös Agricolan raamatullisten rukousten alkuun Bekantnusista suomentama rukouskehotus.
MAT I, 99–102.
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Rukouskirjassa näkyy kaksi selvää periaatetta, joiden perusteella se on koottu. Ensinnäkin suurin

osa rukouksista on keskiaikaisista tai vanhakirkollisista lähteistä.141  Toinen periaate Agricolalla on

ollut se, että toimitustyötä tehdessään hän on käyttänyt viittä hyvin erilaista päälähdettä. Agricolalla

olisi ollut käytettävissä 1530-luvun loppuun mennessä ilmestyneitä rukouskirjoja kaikkiaan hieman

yli 40. Hän käytti lähteenään nykytietämyksen mukaan noin 30:a eri kirjaa. Näistä hän suomensi

yleensä vain muutaman rukouksen.142 Viidestä päälähteestään Agricola lainasi vähintään 32

rukousta kustakin. Ne edustavat hyvin erilaisia perinteitä. Päälähteistä kaksi on keskiajalta, yksi

katolilainen uudelta ajalta ja vain kaksi evankelista. Toinen evankelisten keskuudessa syntyneistä

rukouskirjoista on tässä tutkimuksessa käsiteltävä mystisspiritualistisen liikkeen hartauskirja

Bekantnus der sünden. Liturgisten ja eri elämäntilanteisiin tarkoitettujen rukousten

kokonaismäärästä (509 rukousta) Agricolalle tärkeät viisi päälähdettä kattavat valtaosan (73 %).

2. Agricolan spiritualiteetti

Mikael Agricola syntyi keskiajan ja uuden ajan taitteessa.143 Hän oli noin kymmenvuotias, kun

Martin Luther julkisti lännen kirkkoa mullistaneet teesinsä. Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa oli

reaalipoliittisista syistä päätynyt valtakuntansa osalta luterilaisuuteen. Se vaihtoehto tarjosi

mahdollisuuden irtautua paavin vaikutuspiiristä. Samalla kuningas pystyi keskittämään vallan,

verotuksen ja varallisuuden kruunulle.144

Agricola vietti lapsuutensa ja nuoruutensa keskiaikaisen Rooman kirkon vaikutuspiirissä. Vaikka

koulukaupunkiin Viipuriin tuli jo 1520-luvulla reformaation vaikutteita Baltiasta,145 syrjäisen

Suomen kirkolliseen elämään niillä ei juurikaan ollut vaikutusta. Turun hiippakunnassa elettiin

keskiaikaa vielä kauan sen jälkeen kun muualla Euroopassa oli uusi aikakausi jo mullistanut asioita.

Seurakuntalaiset ja osa papistoakin säilyttivät syvään juurtuneen myöhäiskeskiaikaisen

141 Heininen 2007a, 362.
142 Muista käyttämistään rukouskirjoista Agricola suomensi kustakin vain 1–9 rukousta.
143 Syntymävuoden ajoituksesta ks. Heininen 2007a, 23–24.
144 Lienhard 1995, 759–760; Nuorteva 1997, 151–152.
145 Heininen 1976, 16–19; 2007a, 31.
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hurskauselämän pitkään. Kesti monin paikoin 1600-luvulle saakka ennen kuin luterilainen oppi ja

sen mukainen hengenelämä tulivat vallitseviksi laajan valtakunnan kansalaisten keskuudessa.146

Keskiaikaisen aineksen hallitessa rukouskirjan materiaalia on perusteltua kysyä, mitkä tekijät

vaikuttivat Agricolan traditionaalisuuteen. Lapsuus- ja nuoruusvuosina tapahtunut juurtuminen

keskiajan hurskausperinteeseen on yksi tärkeimmistä syistä. Kuoripojan tehtävien kautta nuori

Mikael Olavinpoika oli oppinut tuntemaan Turun hiippakunnan messukirjan Missale Aboensen,

jonka riitus on dominikaaninen. Rukouselämää hän oli harjoittanut dominikaanibreviaariumia

laulamalla.147 Agricola mainitsee vuonna 1551 kirjoittamassaan psalttarin esipuheessa, että

kanonisen rukoushetkikäytännön tulee jatkua edelleen. Miksi Agricolan rukouskirjaan ei sitten ole

suomennettu kanonisten rukoushetkien materiaalia? Syynä lienee yksinkertaisesti se, että papisto

vietti niitä edelleen latinan kielellä.148

Myös myöhäiskeskiajan suositut rukouskirjat lienevät olleet Agricolalle tuttuja jo nuoruudessa.

Laajalti läntisen kristikunnan parissa suosituksi tulleen Hortulus anime -rukouskirjan ensimmäiset

painetut laitokset julkaistiin 1400- ja 1500-lukujen taitteessa. Hortulus anime ja sitä edeltänyt

hetkirukouskirja (Stundenbuch) olivat kulkeutuneet myös Viipuriin ja Turkuun.149 Keskiaikaiseen

rukousperinteeseen kasvanut Agricola vieraantui kuitenkin mariologisista rukouksista ja

pyhimysten puoleen kääntymisestä omaksuttuaan evankelisen opin.150

Agricola kävi koulua Viipurissa kymmenisen vuotta. Noin kymmenen vuoden iässä

koulukaupunkiinsa tulleen pojan hengelliseen kasvuun noilla vuosilla on ollut suuri merkitys.

Viipurissa oli kaksi kerjäläisveljestöjen konventtia kirkkoineen. On melkoisen todennäköistä, että

146 Estborn 1928, 427-430; Lausten 1983, 694–697; Knuutila 1987, 9, 37; Lienhard 1995, 761. Viipurin hovissa otettiin
luterilainen jumalanpalvelusjärjestys käyttöön todennäköisesti Vesteråsin valtiopäivien jälkeen 1528. Agricola siirtyi
Turkuun samana vuonna, joten hän osallistui Viipurin vuosinaan todennäköisesti vain Missale Aboensen mukaiseen
jumalanpalveluselämään. Heininen 2007a, 36, 40. Ks. Turun tuomiokirkon jumalanpalveluselämästä Heininen 2007a,
94–95.
147 Parvio 1975, 41; 1988, 8; Heikkilä & Lehmijoki-Gardner 2004, 240, 363–364; Heininen 2007a, 218. Martti Parvio
toteaa, että Agricolan rukouskirja seuraa eräiltä ulkoisilta piirteiltään breviaaritraditiota. Parvio 1988, 11. Vuonna 1522
painetun Manuale Aboensen liittymistä dominikaaniseen traditioon ei ole pystytty osoittamaan. Parvio 1980, 139–140.
Manualen rukouksia ei ole Agricolan rukouskirjassa.
148 MAT I, 92–93; III, 211. Pirinen 1962, 187–188.
149 Runsaasti Hortulus animen rukouksia sisältänyt Vor fruwe tydher paa swenska -rukouskirja julkaistiin ruotsiksi
vuonna 1525. Estborn 1928, 56.
150 Binder 1996, 105–106, 171, 244–245; Heininen 2007a, 218–220, 367.
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nuori koululainen on pienehkössä kaupungissa viettämänsä vuosikymmenen aikana tutustunut myös

dominikaanien ja fransiskaanien rukouselämään.151

Mikä oli Viipurin koulun rehtorin, ”ahkeran ja uskollisen koulunuorison kasvattajan” vaikutus

nuoren Mikael Olavinpojan spiritualiteettiin? Dokumenttien puuttuessa sitä voidaan vain arvailla.

Rehtori Johannes Erasmin kutsuminen reformaation murrosvaiheessa Viipurista katolisen piispan

Martinus Skytten tueksi viittaa siihen, että kanslerin teologia oli sama kuin uudella piispalla.152

Vuonna 1528 Agricola muutti rehtorinsa Johannes Erasmin mukana Turkuun. Rehtorin ja hänen

oppilaansa tehtävänä oli työskennellä juuri virkaan nimitetyn piispan kansliassa. Piispa Martinus

Skytte oli aiemmin toiminut Sigtunan luostarin priorina. Hän oli valtakunnan

dominikaanikonventtien esimies, jolle tarjottiin Ruotsin arkkipiispan virkaan vuonna 1530.153

Kuningas Kustaa Vaasan nimittämä piispa joutui vallitsevissa olosuhteissa taipumaan luterilaiseen

reformaatioon hiippakunnassaan.154 Yhtenä keskeisenä syynä Turun hiippakunnan

konservatiivisuuteen oli se, että piispana toimi vuoteen 1550 saakka katolisen reformiliikkeen155

mies, joka pysyi loppuun saakka uskollisena Rooman kirkon traditiolle.156 Tämän voi katsoa

vaikuttaneen myös Mikael Agricolan asennoitumiseen. Toimihan Agricola lähes parin

vuosikymmenen ajan piispa Skytten kansliassa.157 Aidosti hurskaaksi tunnustetun ja korkean

koulutuksen saaneen dominikaanitaustaisen piispan vaikutus nuoreen apulaiseensa on ollut

merkittävä. Se on jättänyt Agricolan hengellisyyteen, teologiaan ja ilmi selvään traditionaalisuuteen

jälkensä. Piispainkronikassa Martinus Skyttestä kerrotaan ilmeisen todenmukaisesti, että hän oli

kaikissa hyveissä toisille esikuvana elämänsä loppuun saakka. Skytte oli tunnettu

151 Dominikaanit saapuivat Suomeen ensimmäisenä sääntökuntana. Heillä oli fransiskaaneihin ja birgittalaisiin
verrattuna merkittävämpi asema Turun hiippakunnassa ja sen liturgisessa elämässä. Dominikaanit olivat perustaneet
konventtinsa Viipuriin 1392 ja fransiskaanit 1403. Nuorteva 1997, 44; Heikkilä & Lehmijoki-Gardner 2004, 360, 363–
364.
152 Juusten 1988, 74; Heininen 1976, 17. Turun hiippakunnassa oli aiemmin ollut vain yksi dominikaanipiispa  1200-
luvun lopulla. Pirinen 1976, 59. Viipurista oli vuonna 1492 kutsuttu oppinut dominikaaniveli piispan tueksi Turkuun.
Pirinen 1956, 333–334. Ks. myös Gallén 1998, 168.
153 Tarkiainen & Tarkiainen 1985, 44.
154 Pirinen 1962, 43–44; Heikkilä & Lehmijoki-Gardner 2004, 364; Heininen 2007a, 40–42, 118; Paarma 2007, 111.
Skytte sitoutui piispaksi tultuaan edistämään evankelista oppia ja puhtaan Jumalan sanan julistusta. Lokakuussa 1528
Turun hiippakunnan papistolle lähettämässään kirjeessä hän kehotti näitä menettelemään samoin. Tarkiainen &
Tarkiainen 1985, 44; Heininen 2007a, 42.
155 Reformikatolisuudessa oli monia ulottuvuuksia. Tanskan reformikatolisuuden johtohahmo osoitti ymmärrystä
luterilaisuudelle siten, että julkaisi Lutherin Betbüchleinin tanskan kielellä vuonna 1526. Gierow 1948, 10–12.
156 Pirinen 1976, 76; Binder 1996, 243; Nuorteva 1997, 153–154; Heininen 2008, 106.
157 Heininen 1976, 19–20. Ennen Wittenbergin opintojaan (1536–1539) nuori Agricola toimi seitsemän vuoden ajan
piispan kanslerina. Wittenbergistä palattuaan hän oli tuomiokapitulin kanunkina ja piispan apulaisena yli 10 vuotta.
Heininen 2007a, 40, 47, 96, 104, 113, 118, 124.
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anteliaisuudestaan, hurskaudestaan, kohtuullisuudestaan, lempeydestään ja puhtaasta elämästään.158

Vaikuttaa siltä, että Agricola on Viipurin kouluvuosiensa, Turun hiippakunnan liturgisen riituksen

ja piispa Skytten vaikutuksesta omaksunut dominikaanisväritteisen spiritualiteetin. Psalttarin

esipuheessa Agricola määrittelee papiston keskeisiksi tehtäviksi ”studeeraamisen, saarnaamisen ja

rukoilemisen”. Ne ovat samat kuin dominikaanikonventin jäsenillä.159

Evankelinen uskonkäsitys toi Agricolan teologiaan uuden ulottuvuuden. Hän hankki Lutherin

postillan pian Turkuun muuttamisensa jälkeen vuonna 1531.160 Postillan hankkiminen ja siihen

tehdyt lukuisat reunahuomautukset161 kertovat aidosta kiinnostuksesta Lutherin opetuksia kohtaan.

Agricola omaksui evankelisen opinkäsityksen 1520-luvun lopulla Turkuun saavuttuaan162 ja

vahvistui vakaumuksessaan Wittenbergin opiskeluvuosinaan. Agricola oli konservatiisempi kuin

eurooppalaiset kollegansa.163 Hänen teologisessa ajattelussaan säilyi myös monia aiemmin

omaksuttuja piirteitä. Vanha ja uusi ovat yhdistyneenä melanchthonilaiseen humanismiin, joka

leimaa Agricolan reformatorista ajattelua.164  Kuten Simo Heininen on osuvasti todennut, Agricola

oli varttunut ”suomalaisen reformikatolisuuden ja raamattuhumanismin suojissa.”165 Tämä näkyy

rukouskirjassa ja sen lähteiden valinnassa.

Agricolan kirjoituksissa ei ole mainintoja piispa Skyttestä.166 Piispan ja tämän oikeana kätenä

toimineen Agricolan suhde on kaikesta päätellen ollut korrekti ja kunnioittava. Sen perusteella ja

ajan kirkollinen hierarkia huomioon ottaen on pääteltävissä, että Agricola on ryhtynyt

julkaisutoimintaan esimiehensä tukemana ja tuomiokapitulin toimeksiannosta. Kirjantuotanto ei ole

voinut olla pelkästään Agricolan oma hanke, siihen eivät olisi hänen omat varansakaan riittäneet.

158 Juusten 1988, 71; Paarma 2007, 112–113.  Ks. myöhäiskeskiajan piispojen hurskaudesta Pirinen 1956, 307.
159 MAT III, 211; Lehmijoki-Gardner 2004, 233, 238–241, 243, 245. Pyhimyskollehtoja suomentaessaan Agricola
liittyy kahdessa rukouksessa pohjatekstistään poiketen dominikaanimystiikan käsityksiin. Heininen 1981, 59, 62.
160 Lutherin postillan Agricola myi Wittenbergistä palattuaan vuonna 1539 Arvidus Nocolaille. Heininen 2007a, 340.
161 Reunahuomautuksista puolet (673) on viittauksia raamatunkohtiin. Agricola poimi Lutherin postillasta myös
sananlaskuja. Lutherin reformatorista linjaa Agricola kommentoi tavalla, josta ei voi saada kokonaiskuvaa hänen
teologisesta ajattelustaan. Jonkin verran Agricola siloitteli Lutherin jyrkkää polemiikkia. Heininen 2007a, 56–61.
162 Juusten kertoo piispainkronikassa, että Agricola omaksui evankelisen opin alkeet Pietari Särkilahdelta vuosina 1528–
1529. Juusten 1988, 74; Nuorteva 2007, 542. Vrt. Heininen 2007a, 39, 54. Heininen pitää todennäköisenä, että Agricola
ja hänen opettajansa Johannes Erasmi olisivat Viipurissa perehtyneet  linnankappalaiseksi tulleen Johannes Blockin
laajaan kirjastoon. Block oli liittynyt Tarton uskonpuhdistusliikkeen maltilliseen siipeen ja hänen kirjastossaan oli myös
reformatorisia teoksia. Agricola ja Johannes Erasmi lähtivät Turkuun samana vuonna 1528, jolloin Block tuli Viipuriin,
joten ei ole täysin varmaa, että kohtaamista Blockin kanssa olisi ehtinyt tapahtua. Heininen 2007a, 36–43, 46, 369.
163 Lausten 1986, 697; Lienhard 1995, 761.
164 Pirinen 1962, 163–164, 166, 169, 190–191; Parvio 1975, 35, 38–39; Heininen 2007a, 54, 59, 67, 70, 366.
165 Heininen 2007, 61; 2008, 112.
166 Ainoat piispaan viittaavat kohdat ovat MAT I, 92 ja 639 sekä MAT II, 18. Agricolan kuninkaalle lähettämissä
opintotukihakemuksissa piispa mainitaan suosittelijana. Tarkiainen & Tarkiainen 1985, 295, 298. Agricolan kirjeissä on
myös muutama muu maininta piispasta ja tuomiokapitulista. Tarkiainen & Tarkiainen 1985, 311–312, 317.
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Julkaisutoiminta kuului hiippakunnan kehittämistoimenpiteisiin, jotka luterilainen reformaatio oli

tehnyt ajankohtaisiksi.167 Piispan rooli julkaisutoiminnassa on osoitettavissa lähinnä siten, että vasta

Skytten kuoleman jälkeen Agricola signeeraa suomentamansa kirjat selkeästi omalle nimelleen.

Piskuisen esikoisteoksen Abckirjan (1543) kansilehdellä tosin on Mikael Agricolan nimi, mutta

aapiskatekismuksen laatiminen lienee ollut tekijän oma hanke, ei siinä määrin hiippakunnallinen

kuin muut julkaisut.168 Rukouskirja (1544) sen sijaan on tavallaan nimetön julkaisu. Sen alussa ei

ole mainintaa tekijästä. Kalenterin ja rukouskirjan väliin sijoittuvassa ingressissä on viittaus kirjan

kokoajaan, mutta sitä ei voitane pitää koko teoksen signeerauksena.  Piispan eläessä julkaistut ja

selkeästi hiippakunnan hankkeina toteutetut Uusi testamentti (1548), käsikirja ja messu (1549) ovat

ilman tekijännimeä. Käsikirjassa ja messussa näkyy tradition vaikutus.169 Myös Pina (1549) on

nimetön. Sekin ilmestyi ennen piispan kuolemaa.170

Martinus Skytte kuoli joulukuussa 1550 vain kuusi ja puoli vuotta ennen Agricolan kuolemaa.

Ennen kuin kuningas Kustaa Vaasan köyhdyttämän hiippakunnan varat loppuivat, ehdittiin vielä

painattaa muutama kirja. Piispan kuoleman jälkeen julkaistut kirjat olivat Vanhan testamentin

suomennoksia. Julkaisijaksi on selkeästi ilmoitettu ”Michael Agricola Torsbius”.171 Koska nekin

ovat Raamatun suomennoksina yhtä kaikki hiippakunnallisia, on vuodesta 1551 lähtien

havaittavissa selvä muutos kirjojen signeeraamisessa. Sen perusteella voidaan päätellä, että piispa

Skyttellä on ollut enemmän vaikutusta Agricolan julkaisutoimintaan kuin aiemmin on arveltu.

Vanheneva piispa osoitti luottamusta Agricolalle myös siten, että luovutti hänelle

hiippakuntahallinnossa tehtäviä, joista ainakin osa olisi kuulunut tuomiokapitulin hierarkiassa

ylenpänä olevalle dekaani Petrus Ragvaldille.172

Agricolan rukouskirjan ja muunkin julkaisutoiminnan perinnesidonnaisuus vaikuttaa siis olevan

osaltaan toimeksiantajasta eli esimiehestä johtuvaa.173   Kun tarkastellaan Agricolan rukouselämän

167 Pirinen 1976, 71, 76; Paarma 2007, 112; Heininen 2008, 111; Perälä 2008, 114, 116–117.
168 Kauko Pirisen mukaan aapinen ja rukouskirja eivät olleet ulkonaisesti virallisia kirkollisia kirjoja. Pirinen 1976, 68.
169 Pirinen 1976, 69; Knuutila 1987, 20–21, 33–34; 1997, 110, 113–114.
170 MAT I, 1–5, 89, 875; II; 1, 15–19,  III, 1, 81, 145. Ks. kirjojen signeeraamisesta myös Perälä 2007, 22.
171 MAT III, 209, 438, 714. Dauidin Psaltari (1551), Weisut ia Ennustoxet (1551), Ne Prophetat (1552). Muutos
julkaisukäytännössä näkyy myös siten, että Psalttarin sekä Weisut ja Ennustoxet -kirjan nimiölehden kääntöpuolelle on
painettu Ruotsin valtakunnan vaakuna. MAT III, 198, 438; Heininen 2007a, 300–302.
172 Juusten 1988, 75; Pirinen 1962, 153–154, 191–194; 1976, 66–69, 71, 76; Heininen 2007a, 113, 118, 124; 2008, 109;
Perälä 2007, 15. Skytte oli anonut kuninkaalta vapautusta piispan virasta vuonna 1544, mutta pysyi kuitenkin siinä
kuolemaansa saakka. Vaikka vanha piispa olikin osaltaan hellittänyt otettaan hiippakunnan johdossa, hänen voi silti
olettaa kannustaneen Agricolan suomennos- ja julkaisutyötä. Pirinen 1962, 137–138; 1976, 66; Parvio 1970, 45–46.
173 Paarma 2007, 112. Vrt. Pirinen 1962, 178, 193. Myöhemmin Pirinen on asettunut sille kannalle, että piispan ja
tuomiokapitulin rooli Agricolan julkaisutoiminnassa oli suurempi. Pirinen 1976, 71, 76. Myös Uuden testamentin
suomennostyö oli Agricolan saama toimeksianto. Tarkiainen & Tarkiainen 1985, 295, 298; Heininen 2007a, 83.



45

ja -opetuksen taustoja, niissä ei voi havaita hänen wittenbergiläisten opettajiensa vaikutusta.

Rukousopetuksia Agricola on kirjoittanut rukouskirjan esipuheisiin. Keskeisenä ajatuksena on

”alati” rukoileminen (oratio continua).174 Agricola painottaa myös kirjoitettujen rukousten

käyttämistä.175 Luther edusti rukousopetuksessaan erilaista näkemystä kuin Agricola.

Katekismusmeditaatiota painottanut Luther tuomitsi jyrkästi varsinkin keskiaikaisen Hortulus

anime -kirjallisuuden, joka Agricolalle kelpasi lähteeksi.176 Lutherin rukouksia Agricolan

rukouskirjassa on kuusi.177 Varsinaisena opettajanaan pitämänsä Melanchthonin rukouksia hän

kelpuutti vain yhden.178 Johannes Bugenhagenin kirjoista on kaksi rukousta. Johtavan humanistin

Erasmus Rotterdamilaisen rukouskirjasta Agricola sen sijaan lainasi 38 rukousta ja mystistä

spiritualismia edustavan liikkeen rukouskirjasta hän suomensi 46 tekstiä.  Keskiaikaisista ja

vanhakirkollisista lähteistä Agricola ammensi suurella kauhalla.

Rukouskirjaa ei olisi tarvinnut välttämättä tehdä, ei ainakaan siinä laajuudessa kuin Agricolan

toteutus oli. Suomenkielinen jumalanpalveluselämä olisi hoitunut suppealla kollehtarukouksia ja

muutamia muita liturgisia rukouksia sisältävällä agendalla. Jostakin syystä Agricolan rukouskirja

paisui oman aikansa laajimmaksi ja monipuolisimmaksi. Suurimpana syynä lienee se, että kirjan

kokoaja oli myöhäiskeskiajan hurskausperinteen innoittama rukouksen mies.

Mikael Agricola vaikutti piispansa rinnalla ennen kaikkea julkaisutoiminnallaan. Millaisena

evankelisen uskonkäsityksen sisäistänyt Agricola näki reformatorisen tehtävänsä Turun

hiippakunnassa, joka oli muuttunut luterilaiseksi kuninkaan määräyksestä? Uskonpuhdistajan

määritelmä179 Agricolalle annettiin vasta 1800-luvulla kansallisromantiikan innoituksessa.180

Maltillinen melanchthonilainen raamattuhumanisti, joka oli toisen sukupolven reformaattoreita,

toteutti luterilaisuuden edellyttämät uudistukset julkaisemalla keskeiset kirkolliset kirjat suomen

174 Esikuvan ”alati” rukoilemisen korostamiselle Agricola on mahdollisesti saanut Otto Brunfelsin rukouskirjan
esipuheesta. Ks. Heininen 1992, 12.
175 MAT I, 90–95, 98.
176 Ludolphy 1962, 139–140; Vajta 1983, 279, 284, 286–289; Nicol 1984, 66, 77, 114–115; Heininen 2007a, 59.
177 Lutherin kirjoittamia rukouksia on kaikkiaan 84. Schulz 1976, 15–17. Agricolan rukouskirjan raamatullisten
rukousten summaarioissa on Lutherilta lainattuja tekstejä, mutta ne eivät ole varsinaisia rukouksia. Lutherin saksaksi
vuonna 1541 julkaisemaa Raamattua Agricola käytti yhtenä pohjatekstinään. Heininen 1999, 17–18.
178 Melanchthon ei julkaissut rukouskirjaa. Hän kirjoitti rukouksia kirjeisiin sekä akateemisiin puheisiin ja esitelmiin.
Jung 1998, 107–113, 153–161, 324.
179 Reformaatio-käsite esiintyy suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran vuonna 1732. Jussila 1998, 220, 340.
Uskonpuhdistus-sanan ensiesiintymä kirjakielessämme on vuonna 1847. Vuoteen 1880 saakka sen rinnalla käytettiin
myös sanaa opinpuhdistus. Sana uskonpuhdistaja esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 1859. Uskonpuhdistajalla
tarkoitettiin Martin Lutheria. Ensimmäinen sanakirjaesiintymä on vuodelta 1865. Tiedot perustuvat Vanhan
kirjasuomen sanakirjan toimittajan Pirkko Kuutin kirjeeseen Juhani Holmalle 23.10.2007.
180 Heininen 2003, 101, 107.
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kielellä.181 Se oli hänen varsinainen tehtävänsä vähitellen luterilaiseksi muuttuvassa Turun

hiippakunnassa. Omia reformatorisia kirjoituksia Agricolalla ei ole.182 Hänen evankelisesta

uskonkäsityksestään saa viitteitä kirjojen suppeista esipuheissa.183 Agricolan laatimien esipuheiden

ja reunamerkintöjen osuus hänen 2500 sivun tuotannostaan on vain noin 2 %. Esipuheiden

sisältämät ajankuvaukset, rukousopetukset ja muut lähinnä papistolle suunnatut ohjeet ovat

luonteeltaan yleispäteviä, eivät uskonopillisia. Niiden pohjalta ei voi saada kattavaa kuvaa

Agricolan teologiasta eikä muustakaan ajattelusta.

181 Pirinen 1976, 56, 62; Parvio 1988, 13; Heininen 2007a, 51, 61, 361, 365–367.
182 Ruotsin reformaattori Olaus Petri julkaisi myös teologista kirjallisuutta. Olaus Petri oli saanut vaikutteita
raamattuhumanismista ja hänen veljensä arkkipiispa Laurentius Petri kuului melanchthonilaisen traditionalismin
kannattajiin. Lienhard 1995, 759–761.
183 MAT I, 95, 635–637, 819, 842; III, 213, 601. MAT I, 819 ja 842 ovat Lutherilta suomennettuja. MAT I, 636:ssa
Agricola on käyttänyt lähteenä Lutheria, ei Capitoa. Poleeminen lisäys on poikkeuksellinen Agricolalle. Heininen 1978,
129. Vrt. Gummerus 1955, 414.  Ks. Agricolan maltillisesta kritiikistä paavia kohtaa ja Lutherin tekstien siloittelusta
Pirinen 1962, 180; Heininen 1976, 73–92; 1993, 41, 65, 116, 123; 1994, 182, 190; 2007a, 59, 215, 259, 266–267, 367.
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II Bekantnus,  Capiton käännös

ja  Agricolan suomennos

A. Käännösprosessin analyysi

Agricolan käännöstyötä Bekantnusin rukousten osalta analysoidaan tässä luvussa Jaakko

Gummeruksen kehittämää metodia käyttäen. Simo Heininen on käyttänyt samaa metodia

tutkiessaan Erasmus Rotterdamilaisen rukouskirjaa Agricolan lähteenä.184 Koska Agricola on

käyttänyt pohjatekstinään sekä Bekantnusin saksankielistä että Wolfgang Capiton siitä tekemää

latinankielistä käännöstä, on Gummeruksen metodia jouduttu tässä tutkimuksessa kehittämään

kolmen erikielisen tekstin vertailuun paremmin sopivaksi.

Rukoukset on asetettu synoptisesti vierekkäin siten, että tekstit juoksevat mahdollisimman hyvin

rinnakkain. Agricolan rukousten rinnalle on asetettu vain ne tekstit, joita suomennoksessa on

kulloinkin käytetty. Jos käännöstyön analyysissä on käynyt ilmi, että Agricola ei ole käyttänyt

esimerkiksi Capiton rukouskirjaa tietyn rukouksen kohdalla, Capiton tekstiä ei ole kirjoitettu

Agricolan suomennoksen rinnalle.

Tekstien eroavuuksien ja yhtäläisyyksien osoittamiseen käytetään seuraavia merkintöjä:

Agricolan lisäämät sanat on merkitty tummennettuna.

Agricolan lainaamat toisesta pohjatekstistä poikkeavat sanat on alleviivattu ja

kursivoitu. Nuoli > viittaa siihen pohjatekstiin, josta Agricola on sanan lainannut.

Mikäli nuoli osoittaa vasemmalle, on sana otettu Bekantnusista. Oikealle näyttävä

184 Ks. Gummerus 1955; Heininen 2006.



48

nuoli ilmaisee sanan löytyvän Capiton tekstistä. Alleviivaukset, kursivoinnit ja nuolet

on merkitty vain niihin rukouksiin, joissa on rinnakkain kolme erikielistä tekstiä.

Pelkällä kursiivilla on merkitty ne sanat, jotka poikkeavat toisistaan. Kursivoituja

sanoja on sekä Agricolan suomennoksessa että pohjateksteissä.

Rukousten otsikot ja Isä meidän -parafraasin väliotsikot on tummennettu. Niissä

olevat poikkeamat on merkitty kursiivilla.

Rukousten alkuperäisissä teksteissä olevia selkeitä kirjoitus- tai painovirheitä on pyritty

korjaamaan. Vain niitä virheitä on kommentoitu, joilla on merkitystä kyseisen tekstikohdan

ymmärtämisen kannalta. Nasaalikonsonantit on merkitty Agricolan tekstiin kursiivilla.

Latinankielisessä tekstissä lyhenteet on kirjoitettu auki.185 Saksan- ja suomenkielisen tekstin

alkukonsonanttina esimerkiksi sanassa Iesu käytetään I-kirjainta niissä kohdin, joissa I:n ja J:n ero

ei goottilaisissa kirjaimissa näy. Perusteluna tälle on se, että kyse on alun perin latinan

kirjaimistosta, johon J ei lainkaan kuulu.

Rukousten numerointi on Bekantnusin mukainen. Tämä siitä syystä, että Bekantnus noudattaa

schwenckfeldiläisten liturgisen rukoushetken järjestystä ja on varsinainen alkukielinen pohjateksti.

Capito ja Agricola ovat tehneet käännöstyönsä sen pohjalta. Myös Capito on noudattanut omassa

rukouskirjassaan Bekantnusin rukousten järjestystä. Agricolan rukouskirjan mukainen käännetty

järjestys on esitetty seuraavalla sivulla.

185 Lyhenteiden aukikirjoittamisessa on käytetty apuna Adriano Cappellin teosta Dizionario di abbreviature latine ed
italiane. Cappelli 1949.
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Bekantnusin rukousten sijoittelu Agricolan rukouskirjassa

Bekantnusin rukoukset muodostavat 9 % Agricolan rukouskirjan ei-raamatullisista rukouksista (N

= 509). N-kirjain tarkoittaa liturgisten ja eri elämäntilanteisiin liittyvien rukousten

kokonaismäärää.186

Taulukossa N-kirjaimella on merkitty kunkin osaston rukousten kokonaismäärä. Vain niiden

osastojen rukousten määrä on ilmoitettu, joissa on rukouksia Bekantnusista.

Sivut MAT I Agricolan rukouskirjan osastojen nimet 187 ja
Bekantnusin rukoukset sekä
Bekantnusin rukousten %-osuus kaikista osaston rukouksista

    1–81 Calendarium sen Cappaleins / Tauluins / practicans etc cansa.
----

  81–117 Mwtamat Euangeliumin Textit Esipuhen / ia Alcurucousten cansa.
B2 N = 18 B =  5,5  %

117–127 Caikinaijset Rucouxet coko Bibliasta / se on Wanhasta ja Wdhesta
Testamentista.
----

127–153 Synnein andexisamisesta Ruco.
----

154–184 Wastoinkieumisen / Tuscan aijalla / ia mös Omain syndijen edheste.
----

184–252 Kijtossanat ia kijtospsalmit eli kijtoswirdhet wapauxen tedhen hedheste
ia tuscasta.
----

253–310 Psalmit mwtamat moninaijsen wastoinkieumisen tedhen / Eriseuraita ja
Tijrannita / wastan mutta Esiwallan ia Rauhan edheste.
----

310–344 Hengen / eli Rumin ia Sijelun Tarwetten edheste.
----

344–371 Collecte taicka Julki Rucouxet iotca wosicaunna Christikunnas luetan.

186 Agricolan rukouskirjan raamatullisia rukouksia on 167. Koska ne ovat suoraa lainausta Raamatusta, niitä ei ole tässä
prosenttilaskussa otettu huomioon Agricolan ajan rukouskirjallisuuteen vertaamisen vuoksi. Raamatulliset rukoukset
ovat Agricolan rukouskirjan sivuilla 117–344.
187 Osastojen nimet Agricolan laatiman sisällysluettelon mukaan. MAT I, 871–872.
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----

371–458 Rucouxet alkauat pitkeperiantain pälle sijtte Collectat ieristens seijsouat
B22, B23, B24, B25, B26 N = 185 B = 2,7 %

458–549 Isen / ia Poijan / Pyhen Hengen tyge / ia Monista mwijsta hengelisesta
tarpesta sangen ialot Ru.
B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B21, B27, B30, B31,
B33, B34, B35, B37, B39, B40, B46 N = 45 B = 46,6 %

549–606 Herran Rumin / lihan / ia weren Sacramentiste Ru.
B18, B19 N = 83 B = 2,4 %

606–663 Sarnaijadhen ia Sanan palueliaden edheste ialot Ru.
B28, B29, B32 N = 54 B = 5,5 %

663–683 Amun ia Echton Rucouxet eli siugnauxet.
B20, B43, B44, B45, B48 N = 23 B = 21,7 %

684–690 Kewen aijalla / kesen /sykysyn / Talwen / ia hedhelmein edheste.
----

690–705 Esiwallan / päruchtinasten / ja ychteitzen Rauhan edheste.
B41, B42 N = 19 B = 10,5 %

705–735 Moninaijsten Taruechten / Elemes / Taudhisa / Colemasa etc. Ru.
B36, B38 N = 24 B = 8,3 %

735–843 Rippisanat monella modolla
B3, B4, B5, B6, B7 N = 18 B = 38,8 %

844–867 Ne Colmet wscon Tunnustoxet. Apostoleitten / Nicenan ia Athanasiusen.
----

867–870 Wijmein. Pätetös caikein rucousten ielken.
B7 (toisen kerran) N = 3 B = 33,3 %

Pyhään Kolminaisuuteen liittyvien rukousten ja erilaisia hengellisiä tarpeita käsittelevien rukousten

osaston teksteistä lähes puolet (46.6 %) on Bekantnusista. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että

Bekantnusissa on ollut tarjolla juuri näihin aihepiireihin liittyviä rukouksia erityisen paljon.

Agricola on halunnut suomentaa ne kaikki huolimatta siitä, että osastosta tuli Bekantnus-

painotteinen. Toisaalta voi kysyä, miksi muissa lähteissä ei ole ollut tarjolla samassa suhteessa

hengellisen elämän tarpeisiin liittyviä rukouksia? Muut lähteet tässä osastossa ovat Erasmus

Rotterdamilaisen rukouskirja (3 rukousta), Brunfelsin raamatullinen rukouskirja (1), Hortulus
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anime (4), Feürzeug Christenlicher andacht (8), Tuomas Kempiläinen (5) sekä kolme tuntematonta

lähdettä.188

Rukousten numerointi on erilainen kuin varsinaisten rukousten määrä. Tämä johtuu siitä, että

Bekantnusissa oleva esipuhe B1 ja päätöskirjoitus B47 ovat saaneet omat järjestysnumeronsa. Niitä

eivät Capito ja Agricola ole omiin rukouskirjoihinsa ottaneet. Myös Capiton B32-rukouksen jälkeen

lisäämä rukous on saanut oman järjestysnumeronsa.

B 1

Bekantnus 2–4; CS 933–934

Vorrede zu dem Christlichen
Leser

Ei ole Agricolan
rukouskirjassa

Ei ole Capiton
rukouskirjassa

Bekantnusin esipuhe alkaa viittauksella meneillään oleviin vaikeisiin aikoihin ja siinä korostetaan

kutumuksesta nousevaa yhteisöllistä rukouselämää. Myös Agricolan rukouskirjan esipuhe alkaa

maininnalla kovista ajoista.189 Muuta yhteistä Bekantnusin ja Agricolan alkusanoilla ei ole.

Schwenckfeldiläisten teologisia korostuksia esipuheessa ei ole. Rukouskirjan syntyperästä tulee

hieman epämääräinen vaikutelma, sillä tekijöitä ei mainita nimeltä. Teoksen kerrotaan syntyneen

muutamien köyhien ihmisten toimesta (etliche arme menschen).

Agricola on laatinut rukouskirjaansa omat knittelisäkeiset esipuheet, joten hänen ei ole tarvinnut

lainata niitä lähdeteoksistaan. Muutenkaan Bekantnusin esipuhe ei olisi täysin sopinut Agricolan

rukouskirjan alkuun, sillä sen lähtökohtana on schwenkfeldiläisten omaperäinen yhteisöllinen

rukouselämä. Samasta syystä muutkaan Bekantnusia lähteenään käyttäneet rukouskirjan toimittajat

eivät ole esipuhetta lainanneet.

188 Gummerus 1955, 238–326.
189 MAT I, 90.
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B 2

Bekantnus 4–5; CS 935

Ermanuug an die so zum
gebett versamlet sind / auss
der Epistel zum Hebreern am
zehenden Capittel.

Dieweil wir / lieben brüder
habenn turst / vnd volle macht
zü dem eingang des
heyligthumbs inn dem blüt
vnsers Herrs Iesu / welchen er
vnns eingeweihet hat / zü einem
newen vnd lebendigenn wege /
durch den fürhang / das ist /
durch sein fleysch. Sintemal wir
auch haben ein hohen Priester /
vnnd Amptman vber das hauss
Gottes / so lasset vns
hinzütretten mit warhafftigem
hertzen / inn voller
gewissenschafft dess glaubens.
Auch so wir besprengt sind in
vnsern hertzen / vnnd
abgewäschen von dem bösen
gewissen / dessgleichen auch
gewaschen am leib mit reynem
wasser / so lasst vnns behaltenn
das bekentniss der hoffnung on
alles nidersinckenn (dann der es
zügesaget hatt / ist ie trew)
merckenn wir auch
ausseinander darmit wir vns
reytzen zur lieb vnd gütten
wercken. Darzü sollen wir nit
vnder züsamen kömmen vnder
vns selbst verlassen / wie
etliche pflegen / sonder
einander ermanen / vnnd desto
mehr / souil jr alle sehent / wie
der tag des Herren herzüher
dring / auff dz wir desselbigen
mit gütem gwissen / vnd frölich
imm glauben erwarten mögen.

A 1

Agricola 99–102

Manaus nijnnen tyge / iotca
ouat cokontulluet rucoeleman
/ sijte Epistolast Hebrerin
tyge / kymmenennest luusta

ETte meille / Rackahat weliet /
on lupa ia wapahdus / sen
pyheinpyhen sisellekieudhe /
meiden HERRan Iesusen weren
cautta / ionga hen meillen
walmistanut ombi / wdhexi ia
eleuexi tieexi / sen esirippun
cautta / se on / henen lihansa
lepitze / ja ette mös meillä ombi
/ yxi ylimeinen Pappi / ia
Iumalan honen ylitze Haltija /
Nijn astukam henen tyuense
totisella sydhemelle / teudhen
wscon wissijydhes / Ia ette me
olema wiscoijtut meidhen
Sydemisem / ia pahasta omosta
tunnosta pestyt / nijn mös
Rumihin poolesta pestyt olema
puchtalla wedhellä / Sijtte
pitekem Toijuouxen tunnustos
ilman caiketa waijnota / (sille se
/ ioca sen lupasi / on wscolinen)
wari ottakam mös meiste
keskenem / sijnä / ette me
yllyttemme meitem rackautehen
/ ia hywihin töijhin / Sithen /
elkem me ylenandako meiden
cokon tulemistam / ninquin
mwtamiten tapa on / mutta
manatkam keskenem / ia site
enämin / quin te caiki näet /
quinga se HERRAN päiue
tehen itze lehenepi / Senpälle /
ette me sen saman mahdaijsima
hywelle omalla tunnolla / ia
iloijsast wscosa / alati odhotta.
AMEN.
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Agricola on liittänyt tämän Bekantnusista ottamansa hieman epäraamatullisen vetoomuksen

rukouskirjansa esipuheiden yhteyteen. Raamatun tekstistä poikkeavia sanoja ovat lupa ja wapahdus

(6), pyheinpyhe (7), yxi ylimeinen Pappi ia Iumalan honen ylitze Haltija (14–15), teudhen wscon

wissijydhes (17–18), pahasta omasta tunnosta pestyt (20–21), ilman caiketa waijnota (25), meiden

cokon tulemistam (31–32), sekä quinga se HERRAN päiue tehen itze lehenepi (36–37).

Suomentaessaan kyseisen Heprealaiskirjeen kohdan Uuteen testamenttiin Agricola kääntää edellä

mainitut kohdat klassisten raamatuntekstien mukaisesti. Verrattaessa Bekantnusista suomennettua

tekstiä Uuden testamentin suomennokseen voidaan päätellä Agricolan kääntäneen rukouskirjan

tekstejä ennen varsinaisen Heprealaiskirjeen suomentamista.190

Bekantnusista lainatun esipuheen tekstin Agricola on suomentanut todennäköisesti rukouskirjan

toimittamisen loppuvaiheessa, koska Agricola ei käytä siinä Capiton tekstiä.191  Hän on kuitenkin

suomentanut rukoukset A2–A6b käyttäen molempia pohjatekstejä, joten sekin vahvistaa päätelmää,

jonka mukaan A1 on suomennettu myöhemmin ja muutkin esipuheet laadittu vasta rukouskirjan

toimitustyön loppuvaiheessa.192

Agricola on sijoittanut Bekantnusista löytämänsä johdantotekstin rukouskirjassaan merkittävälle

paikalle heti omien esipuheidensa jälkeen. Se nostaa Bekantnusin merkitystä Agricolan

rukouskirjan lähteenä varsinkin kun myös rukouskirjan päätösrukous A6b on samaisesta

pohjatekstistä. Ainoat Bekantnusin tekstit, joita Agricola ei ole rukouskirjaansa ottanut, ovat

esipuhe (”Vorrede zu dem Christlichen Leser” B1) sekä päätössanat (”Beschluss” B47). Näitä ei

ole myöskään Capiton rukouskirjassa.

Jaakko Gummerus ei mainitse tätä tekstiä Agricolan rukouskirjan lähdetutkimuksessaan ollenkaan.

Hän aloittaa lähteiden erittelyn vasta Agricolan rukouskirjan sivulta 117.193

Agricolalla on lopussa AMEN, vaikka tämä teksti ei ole varsinaisesti rukous.

Saksan kieli on vaikuttanut Agricolan sanavalintaan kahdessa kohdassa: Gewissenschaft >

wissijydhes (18), ermanen > manatkam (34).194

190 MAT II, 647; Heininen 1999, 243–246.
191 Capito 1536, 98–99.
192 Ks. dispositioteoriasta s. 175–179.
193 Vrt. Gummerus 1955, 51
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Agricolalla on painovirhe saama (38).

Versaalin käytössä Agricola ei ole johdonmukainen. Esimerkiksi tässä ja seuraavassa A2

rukouksessa hän käyttää pohjatekstistä poiketen versaalia HERRA-sanan kohdalla.  Rukouksessa

A3, 110 Agricola taas ei käytä versaalia, vaikka pohjatekstissä käytetäänkin. Myöskään

Bekantnusissa ei versaalia käytetä johdonmukaisesti.195

194 Ks. vieraiden kielten vaikutuksesta Agricolan sanastoon ja lauserakenteisiin Häkkinen 1994, 458–459, 472–473;
Merimaa 2007, 103, 108.
195 Ks. versaalin käytöstä Perälä 2007, 27–28.
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B 3

Bekantnus 5–7; CS 935–936

Ein gemeyne beicht vnd zü
bitten vmb vergebung der
sünden / vnnd vmb ein
gottselig leben.

ICh armer sündiger
mensch bekenne dem
Almechtigen Gott /
durch Iesum Christum /
meine manigfaltige
sünd / vnnd vilfeltige
vbertrettung seyner
heyligen gebott /
vnd seines göttlichen willens
/ welche sich inn meinem
fleysch geheufft haben /
vnnd on zal worden seind /
als
der sand am Meer / wie ein
vntreglicher last
sind sie mir viel zu schwer
worden /
darinn ich / ach Gott / biss
hieher / nach dem willen des
Fürsten diser Welt gelebt hab
/ vnd gethan / was meinem
fleysch vnd bösen lüsten hat
wöllen gefallen / in eittelkeyt
meiner gedancken / inn
vnnützigkeyt der wort / inn
torheyt der werck / vnd
blinheyt meines hertzens / inn
eygner lieb mein selbst / in
gedichtem schein der
frombkeyt / vnd inn
gegerbtem todtem glauben.
Nachdem ich den listen vnd
eingebungen des bösen
geystes vnd meins fleyschs /
inn ernst nit widerstrebet /
sonder den selben zu tausent
maln mehr weder des
heyligen Geysts Gottes meins
Herrn trewer warnung vnd
einsprechen / gehorchet vnd

A 2

Agricola 744–747

Iulki Rippi ia Rucous
syndijen andexiandamisen /
ja Iumalisen elemen edeste

<MIne waijuanen syndinen
Inhiminen / tunnustan
caikiwaltian Iumalan edhes /
Iesusen Christusen cautta /
minun monikerdaijset
syndini / ia moninaijset
ylitzekieumiseni / seke henen
pyhin keskydhens / ette
henen Iumalista tachtons
wasta. Iotca heidens minun
lihahani coonutza ouat / ia
epelukuijsexi tulluet ouat /
>ette he nyt ouat io ninquin
Meren sannat / quin yxi
>rascas coorma / iota
eijkengen canda woij / >nijn
he minun alaspaijnauat.
Ioijssa mine o >HERRA
Iumala / temen mailman
pämiehen mielen ielkihin
tehenasti elenyt olen / Ia
tehenyt / mite liha ia pahat
himot ouat tachtonehet /
turhain aijatosten ia
sydhemeni sockeudhen
>cautta / <omasa
rackaudhesa itzeni cochtan /
hurscaudhen teetys wariosa /
ia maalatus coleuaijses
wscosa / Sijte / etten mine
coscan sen caualan ia
sisillewickeltun pahan
hengen / ja minun lihani /  ia
>majlman yllytyxi /
wrholisesta wastanseijsonut.
Mutta nijnnen samain
>änemin quin Tuhat kerta /
wastoin pyhen hengen ja
<Iumalan minun HERRAN /
<wscoliset manauxet / <ja

C 2

Capito 99–100

GENERALIS CONFESsio,
cum precatione pro
remissione peccatorum, et
pro pia uita obtinenda.

Equidem sané homo miser et
peccato obnoxius,
Deo omnipotenti
per Iesum Christum,
mea multiplicia
et peccata et
transgressiones, tum
sanctorum praeceptorum, tum
diuinae illius uoluntatis
confiteor. Quae se
in carne mea maiorem in
modum accumularunt,
ut iam sint atque
arena maris innumerabilia, et
quae me quemadmodum
pondus intollerabile
deprimunt.
In quibus Domine Deus,
iuxta uoluntatem principis
mundi huius hactenus
uersatus sum, dum faciebam
quod carni malisque
concupiscentijs adlubescebat,
per inanes cogitationes,
per caecitatem cordis mei,

assimulatamque speciem
probitatis, ac fidem fictam.
Ex eo,
quod concupiscentijs
 et Satane,
mundi atque
carnis meae
sugillationibus, nunquam
seriosim reluctatus, sed illis
foede et obsecutus sum, plus
millies quam spiritus sancti
Domini mei admonitionibus.
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geuolget hab.
Vnd wie ich
also den aller besten
Rath Gotts veracht /
seinen heyligen namen
geunehret / vnnd
erzürnet habe /
so ists mir leydt / vnnd
rewet mich von hertzen.

Dieweil aber nun die
gerechtigkeyt Gottes / durch
den glauben Iesu Christi /
inn alle vnd vber alle
menschen die da
glauben / ist geoffenbaret /
allso dass alle menschen
vmb sunst gerecht
gemacht werden /
durch die erlösung / die da ist
Christo Iesu / welchen der
almechtig Gott
allen menschen
fürgesetzt hat / zü eynem
gnadenstül / durch den
glauben in sein heyliges
blüt.
So komme ich armer
sünder heut
inn der zeit der genaden vnd
barmhertzigkeyt / vnd bitt
Gott meinen Herren /
dass er mir wöl eynen
rechten warhafftigen glauben
geben /
durch Iesum Christum /
vnd wöll mir vmb seinet wille
meine sünde vergeben /

mich des versichern vnnd von
tag zü tag
erneweren in dem sinn
meines hertzens /
auff das ich bestendig
mög verlassen
alle gottlobe vnd
weltliche begirden /
messig /

neuuotuxet / <olen cuullut ia
noutanut.  Ia quinga mine
nijn olen sen caikin paran
Iumalan neuuot ylencatzonut
/ henen pyhen Nimens
häweissyt / ia >henen
wihansa turhana pitenyt / site
mine cadhun / >ja ette se
techty ombi / nijn mine sen
sydhemesten >suren ia
murhedhin. Mutta ette nyt
Iumalan wanhurscaus /
Iesusen Christusen wscon
cautta / caikissa / ia ylitze
caikein Inhimisten / iotca
wscouat / ombi ilmoijtettu /
nijn / ette caiki Inhimiset /
>ilman ansijota tuleuat
wanhurscaxi / sen lunastuxen
lepitze / ioca ombi
<Christusesa Iesusesa. Ionga
caikiwaldias Iumala / on
caikein Inhimisten
etehenpannut / ydhexi
Armonarckuxi / wscon
cautta henen <pyhese
weresens.
<Nijn mine wihileitze
syndinen nyt tenepene /
armon ia laupiudhen aijalla /
tulen sinun  tyges / ia rucolen
sinua Herra minun
Iumalatani / ettes minulle
oijkaan / >ia totisen wscon
annaijsit >sen meiden
HERRAN Iesusen Christusen
cautta / ia tadhoijsit caiki
minun syndini henen
>Armons cautta andexianda /
>ia sen
andexiandamisen pälle /
tekisit minun wissimexi / ia
peiue     peiuelde / >änemin
ia änemin / wdhistaijstit
minun sydhemen mielen.
<Senpälle / ette mine luijasti
madhaijsin caiki
Iumalattomat ia
mailmaijset himot ylenanda /
ia olisin aijna modholinen /

Atque ex eo
quod optimum
Domini consilium aspernatus,
nomen illius sanctum
contemptibile, et
iram illius irritam duxi.
Quicquid huius admisi, eius
me poenitet, atque admissum
esse ex animo dolet.
Quandoquidem
uero iustitia Dei
per Iesum Christum
in omnes et super omnes, hoc
est, hominibus in ipsum
credentibus patefacta est, ita
ut omnes tales per
redemptionem Iesu Christi
gratis iam iustificentur.

Quem Iesum, Deus
omnibus,

ut propiciatorium proposuit,
per fidem in
sacrosanctum sanguinem
illius.
Ideo
hoc tempore
gratie et misericordiae,
ego miserabilis peccator,
hodie accedo, et oro
Dominum Deum meum, ut
mihi rectam ac ueracem
fidem largiatur.
Per illum Dominum nostrum
Iesum Christum,
mihique illius
gratia peccata omnia
condonet, huiusque
condonationis
reddat certiorem, atque in
nouitate sensus cordis nostri
in dies magis atque magis
me instauret,
quo omnes
impias huius mundi
concupiscentias,
constanter posthabeam,
quoque continens,



57

  95

100

105

 110

nüchteren / gerecht /
fromb / keusch /
gehorsam / güttig / mildt /
züchtig vnd demuttig sei /
vnnd nach dem willen Gottes
/ inn seiner göttlichen forcht
allhie auff disem jamertal leb
/ dass ich
der wellt
allen sünden / vnnd
mir selbst also absterb / damit
ich der zukünfft meines
Herren vnd Heylands Iesu
Christi mitt
güter gewischafft vnd frölich
erwarten möge / Amen.

<raijdhis / hurscas /
>toijmelinen / häwuylinen /
<cuuliaijnen / laupias /
taualinen ja neure / Ia <tesse
swrckiasa laxosa madhaijsin
minun Iumalan tadon ielken /
henen Iumalises pelghosans
caiki minun >elinaijkanani
ele  ia olla. ette mine
mailmasta / caikista synniste /
ia itzesteni nijn colisin / ette
mine minun HERRAN ia
wapachtaijan Iesusen
Christusen tulemisen peijuen
/ swrella wissiudhella / ia
iloijsalla mielelle madhaijsin
/ Amen.

temporatus, probus, iustus,
pudicus, officiosus, mitis,
clemens, modestus et humilis
inueniar,
iuxtaque
diuinam uoluntatem
in uero timore,
per omnem hanc uitam
degam,
mundo, peccatis omnibus,
mihique ipsi ita moriar, ut
aduentum Domini ac
seruatoris mei Iesu Christi,
multa cum certitudine et
animo laeto expectem. Amen.
Amen.

Agricola on seurannut sekä Bekantnusia että Capiton tekstiä varsin monimutkaisesti. Hän huomioi

useimmat Capiton tekemät lisäykset, mutta noudattaa myös Bekantnusin sanavalintoja.196

Tässä Bekantnusin rukouksessa on hyvin selkeä luterilaisen vanhurskauttamisopin korostus.197

Agricola korostaa vielä ansiotonta armoa kääntäessään Capitolta gratis > ilman ansijota tuleuat

wanhurscaxi (62–63). Psalmin 105 summaariossa Agricola suomentaa gratis-sanan sulasta Iumalan

Armosta.198

Agricola korvaa saksankielisen vntreglich ja latinankielisen intollerabile lauseella iota eijkengen

canda woij (19–20).

Gegerbten-sanaa Agricola on erehdyksessä luullut saksan gefärben-sanaksi ja suomentanut sen

sanalla maalatus (33).

Sisillewickeltun-sanassa (36) on painovirhe. Sen Agricola on hieman epätarkasti muodostanut

saksan mielijohdetta tarkoittavasta sanasta eingebunden (35). Sana esiintyy vain tämän ainoan

196 Vrt. Gummerus 1955, 524–527. Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä vain Capiton rukouskirjaa.
197 Ks. Agricolan kirjoituksia vanhurskauttamisopista Heininen 2007a, 60–61.
198 MAT III, 364; Heininen 1992, 234.
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kerran Agricolan teoksissa. Sanan pitäisi kaiketi olla sisellewickeltun, joka tarkoittaa viekastelevaa,

mutta sitä ei esiinny Agricolan teoksissa.

Agricola käyttää stoli-sanaa tarkoittaen tuolia, mutta saksan gnadenstül-sanan hän kääntää

Armonarckuxi (69). Se esiintyy kolme kertaa rukouskirjassa. Uudessa testamentissa Agricola

käyttää kaksi kertaa käsitettä Armonstolixi.199

Sana taualinen (98) on Agricolan sanastossa harvinainen. Sillä ilmaistaan tässä yhteydessä

kohtuullisuutta ja maltillisuutta.200

199 MAT I, 706, 746, 747; MAT II, 407, 425; IA I, 18.
200 IA II, 598.
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B 4

Bekantnus 7–11; CS 936–938

Eyn ander bekantniss vnd
erzelung der sünden.

HERR Ihesu Christe / der du
bist der eynig artzet der
krancken seelen /

vnd gesundmacher der
verwundten gewissen / bist
auch nit auff erdenn / inn der
fülle der zeit kommen / zu
rüffen die gerechten / sonder
die sünder / auff das du jnen
gebest die ernewerung / vnd
sie zur büss brechtest. Wir
armen dürfftigen sünder / mit
der sündenn satchel
 tödlich verwundt /
kommen heut für dich / inn
zuuersicht deiner
vnausssprechlichen güte vnd
liebe (welche vbertrifft alles
erkäntniss) so du an die
menschenn gewandt / vnd
dich für vns verlorne sünder /
biss inn den ängstlichen
bittern todt des Creutzs
übergeben hast.
O du himmlischer
gnadenstül / wir tragen für
dein angsicht vnser
sündlich bosshafftigs hertz

mit der vorhaut der sünden  /
mit dem geschwer vnd vnflat
seiner inwendigen
heymlichen laster / des
vnglaubens / eygner lieb /
des vngehorsam / vnd
widerspenstigkeyt gegen
deinen aller besten willen /
der verachtung aller
geystlichen himmellischenn
gütter / das feste anhangen
der welt /

A 3

Agricola 747–754

Toijnen tunnustos ia
Rippisana.

O HERRA Iesu Christe / ioca
olet aijnoa saijrasten
sijeludhen ia >caikein
sisellisten tautijen läkeri / ia
haawoijttudhen omaintundoin
parandaija / ia sine ioca aijan
teudhelisudhes maan pälle
tulit / edh nijte
wanhurscaita cutzuman /
mutta syndisite / senpälle /
ettes heijet wdhistaijsit / ia
paranoxen saataijsit. Me
waijuaset synniset / iotca
olema synnin odhalla
coleman haawan saneet /
tulema tenepene sinun etehes
/ turuaten sinun
sanomattomahan hywuytees
ia rackautees <(ioca caiken
tiedhon ylitzekieupi) iongas
>meite wastoin pidhet / Iollas
mös itzes cadhotetun
>Inhimisen sickien tedhen /
hama sihen catkerahan ristin
colemahan sinus ylenannoit.
O sine taiualinen
Armonarcku / sinun >silmeis
ethen me lewitemme meiden
sydhemen synneille
saastutetun pahaelkisen /
synnein esinahalla >hierellyn
/ >teunens paijsumita ia
mercke henen sisellisten ia
salaijsten wikainsa tedhen /
>teunens epewsco / oma
rackautans / cangiutta /
couakoruasutta sinun caikein
parasta tachtoos wastan /
>teunens caikein hengelisten
ja taiualisten hywuyten
ylencatzetta / <teunens temen
mailman turuauxesta / ia sen

C 3

Capito 100–104

ALIA CONFESSIO ET
enumeratio peccatorum.

DOmine Iesu Christe, qui
solus es medicus aegrotarum
animarum, internorum
maxime morborum, et curator
sauciae conscientiae,
et qui in plenitudine
temporum in terram
uenisti, non ad
uocandum iustos sed
peccatores, ut per
poenitentiam, tum nouitatem
tum renascentiam,
acquirerent. Nos miseri
peccatores, quibus stimulo
peccati mortiferum uulnus
illatum est, in conspectum
tuum hodie prodimus, freti
indicibili bonitate tua et
amore erga nos.

Cuiusmodi omnem superat
scientiam, quo te in acerbum
supplicium crucis pro
humano genere obtulisti.

O coeleste
propitiatorium in oculos tuos
exponimus cor nostrum
peccatis infectum,
maliciosum, praeputio
peccati deturpatum,
plenum ulceribus et
sanie internorum ac
latentium uitiorum
plenum incredulitatis,
amore sui, inobedientiae,
rebellionis contra optimam
tuam uoluntatem:
plenum contemptus
spiritualium et coelestium
bonorum omnium,
adlubescentiae ac studij
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das wolgefallen inn jren
sitten / güttern vnd fürnemen
/ ob sie auch für dir alle
vnrecht seinn:

Die grosse sorg so wir legenn
auff dieses leben / auff dise
zeit / vff vnser sterblich
fleysch / vnd auff die gaben /
der du vns leiblich nach dem
reichtumb deiner güte lasst
gebrauchen: Inn wellichen
wir aber also gantz vertieffet
vnd vngelassenn stehen / das
wir auff dich auch vff das so
dir wolgefellig / hinfür keyn
achtung geben /
ja daneben
alles geystlichen güter /
geschenck vnnd gaben gantz
vnnd gar vergessen müssen.

Das wir vnser
blindtheyt
für eynn liecht / vnsere
irthumb fürwissenheyt /
vnser gütduncken für den
geyst /
jha vnser herzens
abgötterei /
für die göttlichen ewigen
warheyt / halten / darzü
freuenlich
vertedigen
vnd ja inn nichts wöllen
vor dir vnrecht befunden
werden / fliehen
dass vns zü
dem ewigenn leben
fürdert /
herwiderumb
aber lieben was vns dauon ie
lenger ie mer abwendet.
Das wir also kalt on deinen
heyligen Geyst sind / on
innerlichenn friden / freud /
gerechtigkeyt / vnnd
göttliche weissheyt /
on alle forcht / demut vnnd

menon tawoijttamisesta /
henen neuuoijstans / ia henen
teghoijstans / echke he caiki
sinun edheses wäret
>tiedheme oleuan / >Teunens
temen >nykysen Elemen
swruijsta ia >murheijsta /
teste aijasta / teste
colewallisesta lihasta / ia
mös sinun lahijoijstas / iotcas
<rumilisesta meille annoit
sinun <runssaudhestas
nautitta. Ioijssa me olema
nijn sywesti wppunuet ia
kijnitetyt / ette me sinun
pälles / ia mös sen pällen /
quin olis sinun otolinen /
>kylmemest meiden
mielemme panemma / Ia mös
caiketin me wnhodhamme
sinua kijteemeste caikein
hengellisten hywuytten
lahijain ia annosten edheste.
Nijn / ette me pidhem meiden
sockeudhen /
walkeudhen edheste / meiden
exytyxen / wissin tiedhon
edheste / meiden hyuen
luulon / hengen edheste / ia
/meiden sydhemen
Epeiumaludhen / sen
Iumalisen ja ijancaikisen
totudhen edheste. Sille ne
>samat totiset pilcat / me
teudhelisesta warielleme /
Emmeke misse cappalesa
sinun >silmes edhese tadoma
wäret olla / ia nijlde me
poijspakenema iotca meite
sihen <ijancaikisen elemehen
iodhattauat / ia nijte iotca
meite silde esteuet / änemin
ja änemin >iocapeiue
pydheme <racasta. Nijn ette
me kylmet olema ilman
pyhete hengete / ilman
siselisite rauha / ilota /
wanhurscaudheta / ja
Iumalista wisahudheta /
ilman neurydhete / ilman

huius mundi, comprobationis
morum, consuetudinum
consiliorum, factorum illius,
quamuis in oculis tuis iniqua
esse norimus: Plenum
anxiae curae
de praesenti uita,
de hoc tempore,
de carne mortali,
de donis tuis quae utenda pro
diuitijs bonitatis tuae
concedis.
Quibus adeo
absorpti, addictique
sumus, ut ad te
et ad res
tibi gratas
animum frigidius atque aegre
adhibeamus.
Quin illorum respectu,
facile spiritualiam
bonorum
et donorum obliuionem
capimus, adeo ut
esse in nobis
lucem putemus, quod est
caecitas, esse scientiam,
quod error:
esse spiritum,
quod est opinio:
et diuinam
aeternamque
ueritatem esse, quod est
cordis nostri idololatria.
Nam ueras illas blasphemias
praefractae defendimus,
neque ulla in re in oculis tuis
iniusti uideri uolumus, et
refugimus ab illo quod ueram
uitam promouet,
amplectimur ex aduerso,
quod nos ab ea
in dies magis et magis auertit.

Frigidi sumus absque
spiritu sancto, absque
interiore pace, absque
gaudio, iustitia,
sapientia diuina,
absque uera humilitate,
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erschrecken /
für deinem (o du richter der
lebendigen / vnd todten)
zükünfftigen vrteyl vnd
gericht.
Das vnser gantzer
lust vnd freud
ist inn allen wercken des
finsternus vnd todts / dagegen
aber aller trübsal
vnd graw imm liecht
vnd leben /
das wolgefallen
 inn der lügen / mit
verschmehung götlicher
warheyt / die du HERR
selber bist / des gesuchs
vnser eygnen eer / vnd
rümenn inn vns selbst / das
verachtenn deiner glori /
vnnser vnndanckbarkeyt
deiner grossen vnzälichen
wolthaten / vns verflüchten
reichlich von dir erzeygt /
das vnser hertz on liebe /
barmhertzigkeyt vnd
mitleiden / wider deinen
befelch gegn vnserm
nechsten ist.
Geben vns auch
schüldig der manigfeltigen
wellen vnserer vngestümen
begirdenn zum bösen / der
vnzäligen gedancken / vnd
verwillen darein / sampt aller
bitterkeyt zü dem
das da güt vnd dir
wolgefellig ist. Vnd in
gemeyn nach dem wir fleisch
vnnd blüt sind / dass also all
vnser gemüt / sinn / hertz
vnd fürnemmen / dem
vnreynen gang
des fleysches nachgehet / inn
eyner feindschafft wider alles
dass da geystlich vnd
himlisch ist.
Geben vns auch schuldig /
aller früchtenn dess argen
baumes vnsers hertzens /

caiki pelghota / ia
>omantunon wäristoxia <(O
sine eleueten ja coolleidhen
domari) sinun tuleuaisen
domios ja oijkeudhes tedhen /
Nijn ouat mös <caiki meiden
lustit / himot / ilot / ia
herckut asetetut pimeydhen
ia coleman töijhin. Mutta
wastahan pein / caiki <murhe
ia suru walkeudhes ja elemes
on pandu / ette caiki meiden
mielennoudhe seijsopi
walehisa / Iumalisen totudhen
/ quin Herrra sine itze olet /
ylencatzomises. Me etzisime
oma cunniatam / ia me
euckemme itzellemme / ia
ylencatzoma sinun cunnias /
Me olema sangen
cunniattomat / sinun swrdhen
lahijaijs edheste / meillen
kirotuijllen  sinulda yldekylle
osotetudh / nijn ette meiden
sydhemet ouat ilman
rackaudheta / laupiuta / ja
armadhoxet meiden
lehimeisen cochtan / >ioca
meiden apua taruitze. Me
mös tunnustam meidhem
wicapääxi / moninaijsis ia
tuijmimisa himoijsa
pahudhen pein / Epelukusisa
>heijyse aijatoxisa / ia heiden
szosisans / ynne  <caikesa
catkerudhesa nijte wastoin /
iotca hyuet / ia sinulle
otoliset ouat. Päldiskein / ette
me liha ia weri olema / >nijn
me tunnustama / ette caiki
meiden sydhemet / mielet /
taijdhot / >tunnodh /
>neuuodh / ia aijuotuxet
seurauat sen  saastaijsen
Lihan tiete / caikein nijnnen
waijnosa / iotca hengeliset ia
taualiset ouat. >Me
tunnustam mös meiden
sypääxi caikesta meiden
pahan <puun / se on / heijun

omni timore et terroribus
conscientiae:
de tuo uenturo iudicia et
sententia, qui iudex es
uiuorum et mortuorum.
Nostrum  studium
uoluptas et gaudium
situm est in operibus
tenebrarum et mortis, ex
aduerso taedium cruciatus et
moeror in luce ac uita.
Complacemus nobis in
mendacio, aspernamur
diuinam ueritatem,
quae tu Domine ipse es.
Nos nostrumque
honorem quaerimus,
intra nos iactabundi,
gloriam tuam contemnimus,
ingratissimi de eximijs
beneficijs in nos collatis
abundanter.
Cor nostrum
uacuum
est charitate,
misericordia,
commiseratione, erga
proximum nostrae opis
indigum.
Fatemur quoque nos
culpabiles in uarijs et
furiosissimis concupiscentijs
malorum, in cogitationibus
prauis infinitis, et illarum
assensionibus, atque in
amarulento isto nostrofastidio
ad ea quae bona grataque tibi
sunt. In summa,
quia caro et sanguis sumus,
fatemur
cor, animum,
mentem,
consilia omnia nostra,
secundum impuram uiam
carnis inimicitias genere tum
Dei, tum bonorum spiritalium
ac coelestium.
Agnoscimus nos
culpabile ex omnibus
fructibus maliciosi
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so wol als alles
bösen / das auss seinem
innerlichen vergifften fast
bekommet / das imm werck
vnd mit der that verbracht ist.

Wie du o Ihesu Christe vnser
Heyland / inn der zeit deines
ampts / darinnen du vnsere
seligkeyt gewürcket / selbst
vns bezeuget hast / das von
inwendig herauss auss dem
hertzenn der menschen
abgehen / böse gedancken /
Ehebrecherey / bülerei /
todtschleg / diebstal / geytz /
liegen / betriegenn / vnzucht /
das neidisch böse auch /
schelten / flüchen / hochfart /
mit vnzelicher vil anderer
thorheyt / die den menschen
verunreynigenn.
Wir mögen auch mit warheyt
nit abreden / das wir nit voll
seind aller vngerechtigkeyt /
hinderlist / zorns / hochmuts /
vnrechts / rachbittens (auch
vber die von welichen wir am
wenigsten beleydiget
werdenn) zänckisch /
affterkoser / versorger des
bauchs / vnd fleissige diener
inn allem seinem befelch vnd
wollust /

vngedultig /
eygennützig /

verteydiger vnsers bösen /
vnnd gegen dir Herr Gott /
auch gegen vnserm nechsten
ganz seumig vnd nachlessig.
Ach Herr Iesu Christe /
wir stellen
dir samptlich für
den bösen baum /
mitt allen seinen
wurtzelen / ästen

sydhemen hedhelmiste /
ia mös nijsse <pahoijssa /
iotca henen sisellemeijsesta
myrckyn >neseste ja märeste
tottupi wloswoota / >waicka
eijuet ne wiele caiki minussa
töen cansa ole teutetyt ia
wlospughienet. <Ninquin sine
/ O HERRA <Iesu Christe /
meiden wapachtaijan / sinun
wirghas aijalla / iossas
meiden lunastuxen päätit /
itze meille todhistit / ette
siselisista / se on / sydhemen
>salaudhesta / pahat aijatoxet
wlostuleuat / Hoorudhet /
salawoteudhet / miestapodh /
warckaudhet / ahneudhet /
walhet / petoxet / irttaudhet /
cadhe >silme / rijdhat / torat /
pilcat / <kirot / Coreudhet /
ia monet mwdh epelukuijset
>tyhmydhet ioijlla me
Inhimiset saastutamma.
Emme me taidha totisesta
kielde / etteij me ole teunens
caikia >pahutta / wärytte /
wiha / caualutta / ylpiutta /
coijrutta / <costopyteueijset<(
ia mös nijllengi costa / iotca
wehimen meite wastanrikoijt)
eckiwihaset / paneteliat /
watsan palueliat / ia henen
>alinomaijset oriansa me
olema / päätemen  <caiki
henen himonsa /
>Iseliste wizautta
kerssimettömet / >ilkijeste
tiuihit / <oma parastans
etziueijset / >ricosta
luchtauaijset / ia me olema
seke sinua <Herra Jumala /
ette meiden lehimeisten
wastoin sangen hitahat / ia
vnhottauaijset. Ah Herra Iesu
Christe sinun etehes me
temen cokonans >lahon / ia
mäden puun seijsotam /
<caikein henen iurdheins
cansa / >cannon / haaroin /

cordis nostri,
quicunque
interionis
ueneni succo prodire solent,
etsi nondum in opus in me
exuperint. Sic nos in hac
dispensatione agens
testatus es.

Ex internis, hoc est ex cordis
latebris proficiscunt
cogitationes malae, adulteria,
scortationes, parricidia, furta,
auaritia, mendacia,
doli, intemperantiae,
inuidus oculus, iurgia,
contumeliae, superbia,
et alia infinita
stultitia, qua nos
homines inquinamur.
Non possumus uere
negare, nos non esse plenos
omni iniustitia, maleuolentia,
iracundia, arrogantia,
iniquitate appetentia
uindictae, etiam de illis
sumendae, qui nos minime
offenderint. Sed  et facile
irritabiles, detractores, curam
uentris agentes, et eiusdem
serui sumus assidui, ad illius
uoluptates prosequendas,
flagelli paterni
impatientes, sordide parci,
excusatores
scelerum:
in obsequendo
tibi Deo,
et in obseruando proximo,
uehementer tardi ac
negligentes. Ach Domine
Iesu Christe, hanc uniuersam
arborem putrem tibi
exhibemus, cum
suis radicibus,
trunco, ramis,
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vnnd früchten /
ja vnser hertz
mitt all seiner krümme vnd
winckeln /
inn innerlichen begirden vnd
gedancken /
auch inn
eusserlichen worten / vnd
wercken.
Vnd bitten
vnsers armen vermögens /
ob wir auch etwas vermögen
zubitten / du wellest
genediglich vnser steinern
hertz beschneiden /
für das alte eyn neüwes
beschaffenn /
dar zü mit eynem newen
geyste begaben / vns mitt
deiner himmelischen genaden
fasst vnd den geystlichen
wasserbrunnen / begiessen
vnd netzen / auff dass das
innerliche gifft vnd fasst des
fleysches aussgetrucknet /
dem alten menschen sein
gang abgleynet werde / vnd
vnser hertz nit ewig dörner
vnd distelen
zum hellischenn fewer trage /
sonder geystliche
frücht in der gerechtigkeyt
vnd heyligkeyt
bringen möge zum ewigen
leben. Gedenck HERR
Ihesu / dass du inn vnserem
fleysch / on sünd / alles
fleyschs sünd abgetilgt hast /
vnd besprenge vns mit
deinem kostbarlichen blüt /
das da miltiglich für vnsere
sünd / zü jrer vergebung /
vergossen ist /

wöllest heut ansehen dein
vnmessige liebe / in welcher
du wardst für vns
die sünd / dass wir
durch dich
die gerechtigkeyt Gottes

>oxain / ja hedhelmein cansa
/ se on / meiden sydhemen /
caikein   henen <louckastens
/ ia ioondens cansa /
siselmeijses himoijsa ia
haloijsa
>moninkouckuijn / nijn mös
wlconaijsten puheten ia
töijdhen cansa >saastutetun.
>Sentedhen me rucolema
meiden heikon woijman
päreste / <ios me mwtoin
rucoella woijmma /ettes
tadhoijsit armolisesta meiden
kiwisen sydhemen /
ymberileikatta / sen wanhan
Inhimisen edheste wsi
meillen saatha / ia wdhella
hengelle lahijoijta / taiualisen
Armon Casteilla / ia
hengelisille wesille pisoijta /
ia casta / senpälle / ette temen
sisellisen myrckyn neszi
>teste lihasta poijsquiuaijs /
ia ette mös sen wanhan
Inhimisen <meno ja >iooxu
esteteijsijn / etteij meiden
sydhen cannaijsi Neulaijsit /
ia odhackeija / ijancaikises
<heluetin tules >poltettapija /
mutta ette hen >paramin
cannaijs hengelliset
hedhelmet / wanhurscaudhes
ja pyhydhes ijancaikisen
Elemehen. Muijsta HERRA
Iesu / ette coscas Lihassa
ilman synnite elit / nijn sine
iocaitzen lihan synnit
>poijspyhit / Ja nyt sijs wisca
meite sinun callilla werelles /
iongas meiden syndijen
andexisamisen edheste
>runsahasti wloswodhatit /
>etteij he  meillen lughietaijsi
/ catzos <tenepene sinun
märetoinda  rackauttas / ettes
meiden edheste >olet
syndisexi >techty / ette me
sinun cauttas Iumalan
edhese wanhurscaxi tulisima

surculis, et fructibus,
hoc est, cor nostrum
impeditum

per interiores cogitationes,
per concupiscentias
uariegatum,
per externos sermones et
opera defoedatum.
Quare pro tenuitate
nostra precamur,

ut cor nostrum
lapideum misericordia tua
circumcidas,
pro uetere nouum hominem
nobis induas, nouo
spiritu condones, rore
caelestis gratiae
et aquis spiritualibus
irrigas, ut
interioris ueneni succus ex
carne hac exiccetur,
et cursus ueteris
hominis
intercipiatur, ne
cor nostrum spinas
et tribulos igni inextinguibili
comburendos perpetuo ferat,
sed potius ferat
fructus spirituales,
in iustitia
et sanctitate, ad uitam
aeternam. Memor esto
Domine Iesu, te in carne
absque peccato agentem,
peccatum omnis carnis
deleuisse. Asperge nos
sanguine tuo precioso,
quem pro peccatis nostris

largiter effudisti,
ne nobis imputarentur.
Aspice amorem tuum
infinitum, ex quo
pro nobis
peccatum factus es, ut
per te iustitia Deo
fieremus,
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würden / vnd vns inn deinem
namen heiligen. Ach HERR
wasche vnd vernewe vns
durch den heylgen Geyst /
darmit wir auss des selbigen
gaben krafft vnd beistand nu
bald geschikt seien zü seinem
götlichen willen / dass wir
schnell vnd bereyt befunden
werden / zü allen güten
wercken / vnd dir zum
ewigen lob / on vnderlass
darinn wandlen mögen: Auch
forthin in allem dem das da
warhafftig /  eerlich recht /
reyn / dass da sich
wol schick
vnd gezimme /
in aller tugent inn allem so
löblich für dir ist endlich
mögen befunden werden /
zu eynem ewigen rüm deiner
vbermessigen güte vnd
wolthat du eyniger sün Gottes
vnd vnser HERR Iesu Christe
der du mit Gott deinem
himmelischen vatter / inn
eynigkeyt dess heyligen
geysts lebest vnd herschest /
eyn warhafftiger Gott / in all
ewige ewigkeyt / Amen.

/ ia sinun Nimehes meite
pyhite. O HERRA pese / ia
wdhista meite pyhen hengen
cautta / ette me sen <saman
lahijan cautta / woijman / ia
<auun / nyt cochta olisima
soueliat sinun mieldes
noutamahan / ette me
walmihit olisima caikijn
hywijn töijhin / sinun
<ijancaikisexi kijtoxexes / ia
ette me nijsse lackamat
madhaijsim waelta / Ia mös
nijn edhespein caikissa
totisisa / cunnialisisa /
oijkeijsa / ia <puchtaijsa
asioijsa / iotca <hyuesti
seijsouat <ia sopiuat / ia
iotca sinun >Silmeis edhese
olisit otoliset / nijsse alati
leuteijsimma / sinun swren
hywuydhes / ja märettömen
laupiudhes ylistoxexi ia
kijtoxexi / sine Ia meiden
HERRA Iesu Christe / sine
olet Iumalan aijnocaijnen /
ioca ynne Iumalan / sinun
taiualisen Ises cansa / pyhen
hengen ychteyxes / elet ia
hallitzet / yxi totinen Iumala /
caikissa ijancaikisudhesa /
A  M  E  N.

per nomen tuum
sanctificati. Domine laua et
renoua nos per spiritum
sanctum, ut
per dona, uirtutem et
opem illius
reddamur idonei ad
praestandum beneplacitum
tuum, ut parati simus ad
omnia bona opera, et ut ad
laudem tuam sine
intermissione in illis
ambulemus,
ut posthac
in ueris, legitimis,
honestis
rebus
quae decent,
et quae in oculis tuis
proba sint, finaliter
deprehendamur, ad
praeconium eximiae bonitatis
ac beneficentiae tuae.
Tu unicus filius Dei es
Domine Iesu Christe,
qui cum
Deo patre
caelesti in
unitate spiritus sancti uiuis et
regnas uerus Deus in omnem
aeternitatem. Amen.

Gummerus on pitänyt tämän rukouksen pohjatekstinä vain Capiton rukouskirjaa, mutta tarkemman

tekstianalyysin perusteella käy ilmi, että Agricola seuraa kaiken aikaa sekä Bekantnusia että

Capitoa hyvin monimutkaisesti.201 Intensiivistä käännösprosessia valaisee seuraava esimerkki:

Agricola: sen wanhan Inhimisen <meno ja >iooxu esteteijsijn (220–221); Bekantnus: dem alten

menschen sein gang abgleynet werde; Capito: et cursus ueteris hominis intercipiatur. Sekä saksan

että latinankielisessä tekstissä on kulkeminen ilmaistu eri sanalla. Agricola on ratkaissut asian

tautologian keinoin lainaamalla sanan molemmista pohjateksteistään.

201 Vrt. Gummerus 1955, 524, 527–535.
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Agricola liittää tekstiinsä useimmat Capiton tekemät pienet lisäykset. Capiton pois jättämän

katkelman”wie du o Ihesu Christe vnser Heyland / inn der Zeit deines Ampts / darinn du vnsere

seligkeyt gewürcket / selbst vns” (153–157) Agricola kääntää sen sijaan Bekantnusista sellaisenaan.

Syytä siihen, miksi Capito on jättänyt tämän varsin keskeisen kristologisen katkelman kääntämättä,

on vaikea löytää.

Praefractae-sanaa Agricola on luullut perfectus -sanaksi ja kääntänyt sen teudhelisesta (79). Vaikka

muutamia käännösvirheitä on havaittavissa, Agricolan suomennostyö on yleensä huolellista ja

osoittaa hyvää saksan ja latinan kielen hallintaa.

Kiittämättömyyden vnndanckbarkeyt / ingratissimi Agricola kääntää tässä sanalla cunniattomat

(115). Agricola tuntee myös kijttemettömet-sanan. Rukouskirjassa se esiintyy kerran, muissa

kirjoissa viisi kertaa.202

Agricolalla on painovirhe. Sana taualiset (141) pitäisi olla taiualiset.

Ioondens (198) ei vastaa pohjakielen winckeln-sanaa. Agricola on eksynyt tässä vertauksesta

selitykseen.  Ioondens esiintyy vain tämän kerran Agricolan teoksissa. Iooni -sanan johdannaisia on

kaikkiaan seitsemän.203

202 MAT I, 826; IA I, 278; Jussila 1998, 99.
203 IA I, 241.
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B 5

Bekantnus 11–12; CS 938–
939

Eyn kürtze beschliessliche
beicht auss der vorgenden
gezogen

HERR Iesu Christe / der  du
bist eyn eyniger
gesundtmacher / der
verwundten gewissen.
Wir armen dürfftigen sünder /
inn zuuersicht deiner güte
vnd genaden /
stellen dir inn gemeyn für /
den bösenn baum vnsers
hertzens mitt allen seinen
wurtzeln / ästen
vnd früchten / auch mit all
seiner krümme vnd winckeln
weliche
du all wol weyssest vnd
kennest / es sei an innerlichen
begirden vnd gedancken /
oder inn eusserlichen worten
vnd wercken.

Vnd bitten vnsers
armen
vermögens / ob wir auch
etwas vermögen zubitten / du
wöllest gnediglichen
vnser steynen
herz beschneiden /
für dass alt eyn newes
schaffen / darzu mit eym
newen geyst begaben / mit
deiner himlischen gnaden
fasst / vnd den geystlichen
wasserbrunnen begiessen vnd
netzen / vff dass die
innerliche gifft vnd safft des
fleyschs aussgetrucknet den
alten menschen seinen gang
abgeleynet / vnd
vnser hertz nit ewig

A 4

Agricola 754–755

<Yxi Lyhetty Rippi /
entisesta wlosotettu.

O HERRA Iesu Christe / sine
ioca haawoijtudhen
omaintundoin aijnoa läkeri
olet / Me waijuaset /
onnettomat syndiset /
wscalten sinun hywuydhes ja
armos pälle / päldisken
asetam sinun etehes / meiden
sydemen pahan puun /
caikein henen iurdhens /
haarains / >oxains / lechtijens
/ hedhelmeins / ia caikein
henen mutkains / louckains /
ia >pachkains cansa / iotcas
caiki <hyuesti tiedhet ia kylle
tunnet / siselisis himoijsa / ia
<aijatuxisa / ette mös
wlconaijsis Sanoijsa ja töijse
/ >iotca me epelyxes sinun
edhescatzomisestas heijusti
alati >pääteme. >Sentedhen
me rucolema / meiden
heickoudhen >mitan ja
<woijman ielken / echke me
>ylenkeluottomat olema
rucoelman / ettes armolisesta
tadhoijsit meiden kiuisen
sydhemen leickata / lodhen
temen wanhan sijahan wdhen
/ ia mös wdhella hengelle
meite lahijoijta / sinun
taiualisen armos nesen cansa
/ ia hengelisille wesilechteille
casta ia lijotha / senpälle ette
se sisellinen myrcky / ia
lihalinen nesi
<poijsquiuaijs / sen wanhan
Inhimisen tapa
poijskiendykeen / nijn etteij
meiden sydhen >aijna

C 4

Capito 104–105

CONFESSIO SVCCINCTA
extracta ex priore.

DOmine Iesu Christe, qui es
medicus unicus,
uulneratae conscientiae
nos aegeni
et miseri peccatores
confidentes de tua bonitate et
gratia summatim tibi
exponimus
malam arborem cordis nostri,
cum omnibus suis radicum
fibris, cum ramis, folijs,
fructibus, et cum omnibus
suis curuaturis, angulis ac
tuberibus. Cuiusmodi omnia
tibi nota sunt. Nam perspicis
non minus interiores
cupiditates,
dubitationes,
prouidentiae negationes,
quam crassa haec externe,
quae in sermone et factis
perperam admittimus.
Proinde oramus pro modulo
imbecillitatis nostrae,
quanquam admodum inidonei
sumus ad orandum,
cor nostrum lapideum
clementer circumcidas.
Pro uetere hoc, aliud nouum
crees, nouoque spiritu
afficias, succo
coelestis gratiae ac fontibus
spiritualium aquarum irriges
atque humectes, quo
internum uenenum et succus
carnis noxius exiccetur,
ueteris
hominis consuetudo
uertatur, et
cor nostrum non semper
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dörner vnd disteln zü der
hellenn /
sonnder geystliche
frücht inn der gerechtigkeyt
vnnd heyligkeyt bringen mög
/ zum ewigen
leben / Amen.

Odhaket ia Neulaijset
heluetin tulen >wirityxexi /
cannaijsi / mutta hengeliset
hedhelmet wanhurscaudhes ia
pyhydhes  >madhaijs
edhestotta / ijancaikisen
elemehen / A M E N.

sentes,
ac lolium ad materiam ignis,
sed fructus spirituales in
iustitia et
sanctitate ad uitam aeternam
posthac proferat. Amen.

Tämä rukous on lyhennetty edellisestä pitkästä synnintunnustuksesta (B4). Agricola on seurannut

sekä Bekantnusin että Capiton tekstiä.204 Hän suomentaa Capiton tekemät lisäykset yhtä

lukuunottamatta (18–19).

Erikoinen, mutta sangen osuva ratkaisu on suomentaa ad materiam sanalla wirityxexi (45). Posthac

proferat Agricola kääntää niin ikään taitavasti madhaijs edhestotta (48–49).

Kiirastulen suhteen Agricola on muita luterilaisia reformaattoreita konservatiivisempi.205 Agricola

suomentaa helvetin tulen virittämisen (45) Capiton mukaan tavalla, joka viittaa kiirastuleen.

Pyhimyskollehtoja suomentaessaan Agricola ei ollut hylännyt johdonmukaisesti kiirastulioppia,

vaikka muuten on tehnyt kollehtarukouksiin luterilaisen opin mukaisia korjauksia.206

204 Vrt. Gummerus 1955, 524, 534–535.
205 Parvio 1975, 43; Heininen 2006, 103, 107. Ks. myös MAT I, 94. Kiirastulen ja helvetin lokaalisesta samaistamisesta
sekä keskiaikaisen käsitteistön yhtäläisyydestä ks. Parvio 1975, 41–43, 50.
206 Heininen 1981, 48, 61–62.
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B 6

Bekantnus 12–19;  CS 939–
943

Vor dem Vatter vnser vnnd
anderm gebett.

Almechtiger ewiger
hymelischer vatter der du
durch deinen eynigen Sun
vnseren Herren Iesum
Christum / seinen jüngeren
eyn gebett dir fürgestellen /
vnd dass nach im / biss anher
vff vns hast kommen lassen.
Dabei aber nit verhaltenn/
dass du sollche anbetter sucht
/ die dich
imm geyst vnd der warheyt
anbettent.
Wir armen sünder welche
inn der lügen stecken vnd
deines geysts manglen /
bitten dich HERR Gott
himmelischer vatter / geruch
durch den selbigen deinen
sun der die warheyt ist / auch
vmb seinet willen über vns
reichlich auss zugiessen /
vnd inn vnser herzt gesengen
/ den heyligen Geyst / vff
dass er vns inn die
kindschafft einsetze / der du
ein Vatter bist / dass er
vnserer krankheytt vnd
vnuermögen zuhülff komm /
vns leer / wie vnd was wir
bitten sollen nach deinem
heyligen willen.  Ia dass
er inn vns /
für vns zu dir schrei
Abba vater du hertz aller
liebster vatter / vnd also
vnser begir vnd
gebett für dein angesicht
kommen / vnd wir darin
genediglich erhöret werden /

A 5

Agricola 776–788

Ise meiden edhelle etc.
rucous.

CAikiwaldias / ijancaikinen /
taiualinen Ise / ioca sinun
aijnoan poias Iesusen
Christusen meiden HERRAN
cautta / henen opetuslastens
ethen rucouxen edhespanit /
ia sen heiden ielkins hama
meihin asti annoit tulla /
>sinulle rucoelta / Ja sine
mös >opetit / ettes pydhet ne
rucolewaijset / iotca sinua
hengese ia totudhesa
rucoleuat. Sentedhen me
waijuaset synniset / iotca
walhesa waijome / ia sinun
hengestes pwttuma /
rucolema sinua <HERRA /
taiualinen Ise / ettes saman
sinun rackan poias cautta /
ioca on totuus / tadhoijsit
meihin / runsasti
sisellewodhatta / pyhen
hengen / <ja sen meiden
sydhemihin sytyte / sen pälle /
ette hen meite sinun lastes
iouckon corijaijsi / ioijnenga
Ise sine olet / ette hen meiden
heickoudhen <ja saijraudhen
autaijs / meite opetaijs /
quinga / ia mite meiden
pideijs rucoleman sinun
pyhes tadhos ielkihin / Ja ette
hen meisse >parghuijs /
<meiden edhesten sinun tyges
/ Abba Ise / sine caikesta
sydhemesteni rackain Ise / ia
nijn tulcohon meiden halu / ia
rucous / sinun <caswos
etehen / ia ette me
armolisesta sijne cuultaijsima

C 5

Capito 104–111

MEDITATIO ORATIONI
Dominicae, et alijs precibus
praemittendae.

OMnipotens eterne ac
coelestis pater, qui
per filium tuum unigenitum
Dominum nostrum Iesum
Christum, precandi rationem
discipulis praescripsisti,

tibi offerendam et eandem
post illos in nos deriuasti,
simulque docuisti, te
requirere oratores, qui in
spiritu et ueritate tibi
suplicent.
Nos miseri peccatores,
absorpti mendacio,
uacuique spiritu,
te oramus
patrem coelestem,
per eundem filium tuum,
qui est ueritas, ut propter
illum, in nos abunde
effundas spiritum sanctum,

qui nos in numerum filiorum
adoptat, quorum
tu pater es, ut nostrae
infirmitati
subsidio sit, nos doceat,
quid et quomodo
iuxta sanctam uoluntatem
tuam orandum.
Adeoque intra nos exclamet

Abba pater,
animo meo dilectissime
genitor, et sic
desyderium et uotum nostrum
in conspectum tuum prodeat,
in quo clementer exaudiamur,
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durch den selbigen Jesum
Christum vnsern Herren /
Amen.

/ Saman sinun racas poias
Iesusen Christusen cautta /
meiden HERRAN /

per eundem Iesum Christum
Dominum nostrum. Amen.

50

  55

So das Vatter vnser bald
daruff gehet sprich.

AVsz welches ler wir dan
auch ietz zu dir schreien
(hilff dass es imm heyligen
Geyst geschehe) wie er
zubetten eingesetzet hat vnd
sprechen:  Vatter vnser der
du bist inn himmeln rc.

ionga opista me nyt sinun
tyges hwdama (auita ette se
<pyhese hengese
<tapadhuijs) ninquin hen
sääsi rucoelda / sijtte nein
sanokam.  Ise meiden / ioca
olet taiuasa etc.

SI ORATIONEM DOMI-
nicam es mox adiecturus,
dicas.

EX Cuius doctrina ad te iam
clamamus (tu dediris, ut hoc
sit ex spiritu prodectum) sicut
orandum constituit, et
dicimus.
Pater noster, qui in coelis,
sancti. et c.

 60

  65

  70

  75

  80

Eyn betrachtung beim Vatter
vnser vnd seinem verstandt.

VAtter vnser.  O genediger
Herr Gott himelischer
Vatter  / erbarm dich
heut vber arme
grosse sünder /
vnd biss gnedig vnser
missethat / ziehe vns durch
deinen lieben Sun vnsern
Herrn Iesum Christum
von
der wellt inn dich /
auss dem fleysch in geyst /
auss dem todt zum leben /
vnd mach dir gehorsame
geystliche kinder
auss vns armen
wilden fleyschlichen
menschen / damit
wir dich
warhafftig vnsern vatter
nennen mögen.

Der du bist inn himeln /

ISE meiden.  O laupia
HERRA / Iumala taiualine
Ise / armadha sinuas
<tenepene meiden waijuasten
<swrdhen synnisten pälle / ia
ole armolinen ylitze meiden
pahattekoijme / wädhe meite
sinun rackan poias
Iesusen Christusen / meiden
HERRAN cautta / teste
mailmasta / sinun tyges / O
pyhe >Ise / lihasta hengehen
/ colemasta Elemehen / ia
teghe meite sinulle
cwliaijsexi hengelisixi lapsixi
/ meiste waijwaijsista /
<williste / lihalisiste
<Inhimisiste / senpälle / ette
me sinua madhaijsima
totisesta Isexem testedhes
cutzuua.

Ioca olet taiuahisa.

>SIne cutzutan senwooxi
taiualinen Ise / ettäs
iocapaijcasa  olet meiden
tykenem / iocapaijcasa sine

PATER NOSTER.

O Domine Deus
misericors et coelestis
pater, tuam imploramus
misericordiam nostri
immerentium, imó
peccatorum miserias.
Propitius esto peccatis nostris
tam, foedis, tam horrendis.
Trahe nos per filium tuum
dilectum Dominum nostrum
Iesum Christum, ex mundo in
te patrem, ex carne in
spiritum, ex morte in vitam.
Et fac nos perfecte
obedientes et spirituales
pueros ex miseris ac
rebellibus filijs carnis.
Quo
te patrem nostrum
post hac uere
nominemus.

QVI ES IN COELIS.

Pater coelestis, etiam ex eo
dictus, quód ubique nobis
uere ades, ubique coram
exaudis te
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in aller herrligkeyt vnd
klarheyt / imm ewigen
göttlichen wesen / inn won
vnd freuden.
Wir aber seind allhie auff
erden imm fleysch /
mit elend vnd
aller feerlicheyt vmbgeben /
von wegen
vnserer grossen vbertretung.
Hilff das wir solches / wie es
sein sol / gründtlich
erkennen vnd vns
zu dir inns himlisch
wesen on vnderlass sehnen.

Geheiligt werd dein nam.

Gib vns dein genad
durch Jesum Christum

inn vnnser hertz
dass wir von gantzer seel mitt
allen vnseren krefften nichts
anders meynen / begeren /
anfangen / erdencken lieb
haben vnd
förchten mögen / dan deinen
heyligen namen / deine
göttliche gerechtigkeyt /
deinen gnedigen willen / dass
wir deine glori vnd
preiss /

cuulet / iotca sinua auxens
hwtauat / sine    armolisesta
catzot nijte / iotca
wastoinkieumiste kerssiuet /
ia sine wastoin murhalisi
waijnoijta salaijsella
woijmalla alati meite
wariellet /  Me tunnustama
sinun oleuan        ylimeijses
kircaudhesa ia cunniasa /
ijancaikisen Iumaludhen
loonnosa / >totisisa iloijsa ia
>loppumattomasa remusa /
Mutta me tesse maan pälle
wiele nyt olema lihasa /
radholisudhes / waijuas / ia
caikinaijsis tuskisa >ymberins
aijdatudh meiden
>hirmulisten  ylitzekieumisen
tedhen / Auita / ette me nijte /
ninquin pidheiski / tynni
tundisimma / ia ette me
sinun tygenes sine taiualises
menos / lackamata   pysysime

Pyhitetty olcon sinun nimes

<ANna meille sinun armoijas
/ Iesusen Christusen cautta/
>ette me sinun oijkein
tundisima / ette oijkeata
Seurakunnasa opetetaijsihin /
ioijlla sinun ilmanduijs / ette
ne wloswalitut sinua oijkein
cunnioijtaijsit / ia auxens-
hwdhaijsit.  Senteden sijs
HERRA teute meiden
sydhemet / sinun armollas /
ette me caikella sijelulla / ja
caikilla woijmilla / emme
muijta aijwoijsi / anoijsi /
>cwuaijlisi / pydheijsi /
rupeijsi / racastaijsi / ia
pelkeijsi / quin sinun pyhe
Nimes / sinun Iumalista
wanhurscauttas / sinun
armolista tachtoos / >nijn /
ette me sinun cunniatas / ia
ylistostas / ia meiden

 inuocantes, aduersis
laborantes amice
respicis,
contra que
hostes exitiabiles
occulta ui nunquam non
propugnas:
Nos agnoscimus te esse in
summa
claritate et gloria, in
sempiterna diuinitatis
natura, in ueris gaudijs ac
sempiterna exultatione.
Atqui nos hic super terra in
carne adhuc uersámur,
miseria et omnigenis
periculis undique
circumsepti, propter
horribiles praeuaricationes
nostras.  Adsis ut haec prout
decet, penitius agnoscamus,
et ad te in coelestes illas
conditiones desyderio
feramur, absque
intermissione.

SANCTIFICETUR nomen
tuum.
Concede

ut te uere agnoscamus, ut
uera in ecclesia doceantur,
per quae gloria tua patefiat,
ut te recte
inuocent et colant electi.
Ergo Domine propter Iesum
Christum cor nostrum tua
gratia adimple,
ut anima tota omnibusque
uiribus nihil
aliud proponamus, petamus,
imaginemur, et nihil aliud
ordiamur, amemus ac
timeamus, quàm nomen tuum
sanctum, diuinam tuam
iustitiam,
benignam tuam uoluntatem,
ita ut laudem et
gloriam tuam et commodum
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nutz vnd frommen inn allen
dingen suchen.
All vnser
leben vnd fürnemen alleyn zu
deiner göttlichen eer richten /
vff das
wie wir zur herrlichkeyt / vnd
zum bild Gotts anfenglich
sind geschaffen /
auch endlichen durch die
widergeburt die in Christo
Iesu ist / darinnen
befunden werden / vnd also
mitt dir / du himlischer vatter
eyn ewige gmeynschafft
haben mögen / darmit
wir ja nichts gedencken /
reden / thun oder fürnemen /
es sei dan
dein lob vnd preiss darinn /
dass also für allen dingen /
dein eer vnd namen nitt vnser
eygen eitel eere/ namen vnd
gerücht durch vns
glücht werd. Gib vns
auch nichts zu
vnderlassen dass zur
fürderung deiner
genaden vnd warheyt
dient /

damit wir dich wie
wolgezogne fromme
kinder jren vatter
allzeit lieben /
förchten vnd
eeren.

Zu komme dein reich:

Das reich der genaden vnd

des trosts / der freuden vnnd
des fridens inn vnsern
gewissenn durch die deinen

>lehimeijsen taruechta
iocapaijcas etzisim / senpälle
/ ette me caiken meiden
elemen / neuuot / >puheit ia
töödh sinua iulistamahan
souitaijsim / <sen pälle / ette
nijnquin me alghusta olema
Iumalan cunniaxi / modhoxi
ia cuuaxi <loodhut /
madhaijsim mös nijn wdhen
syndymisen cautta / Iesusen
Christusen nijsse samoijsa
loppumat leutte. Ia nijn sinun
cansas / >O taiualinen Ise /
madhaijsim ijancaikisen
osalisudhen saadha / iolla
emme me miten mwta
aijattele / puhu / teghe / eli
rupee / elleij se tulis sinun
Nimes cunniaxi ia kijtoxexi /
ette nijn waijuoin sinun
Nimes cunnia / ia eij meiden
<Nimen turha lwlo / sanoma
ja  corghotus meiden cauttam
iossacussa etzetteijsi.  <Anna
mös armos ettemme miteken
wnhodhaijsi / ioca sinun
Nimes ja cunnias / sinun
armos ja  totudhes
corghotuxexi tulis / ionga
cautta sijtte >ilmandhuijs ette
me sinua / meiden Isen /
ninquin >awijot / <hurscat /
ja hyuet lapset / caikisa
cappaleijsa aijna racastaijsim
/ pelkeijsim / ja
cunnioijtaijsim.

Lehestulcon sinun walda-
kundas

SE armoin / ia laupiudhen
waldakunda / wscon
wanhurscaudhen / toijuon /
ia rackaudhen waldakunda
/ ia sinun teudhelisen
tundemises / sinun
lodhutuxes / omantunnon
rauhan / ia ilon waldakunda
pyhesse hengesse / ette sine

atque profectum proximi,
ubique queramus,
ut omnem uitam omniaque
tum consilia tum dicta et
facta, ad praedicandum te
destinemus.
Quo quemadmodum ad
gloriam et ad imaginem Dei,
initio conditi sumus, ita per
renascentiam propter
Christum Iesum
in eadem
finaliter inueniamur, et sic
tecum ò coelestis pater
communionem aeternam
habeamus.  Ideoque
nihil cogitemus aliud, nihil
constituamus, loquamur,
faciamus, nisi quod ad
laudem et gloriam tuam
pertinet, ut in rebus omnibus
honor et nomen tuum, et non
uana opinio
et existimatio nostra pro nos
quaeratur.
Praesta, ut nihil
omittamus quod

ad gratiam et ueritatem apud
alios pro nouendam faciat.
Atque in hoc appareat, que
te patrem nos
germani
filij uere
diligamus,
timeamus ac
ueneremur.

ADVENIAT REGNUM
tuum.

Regnum gratie et

consolationis, gaudij pacis
conscientiarum,
per spiritum tuum sanctum, ut
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heyligen geyst / dass du
alleyn inn vns lebest vnd
regierest / dass wir dein
heylger tempel inn ewigkeyt
sein mögen.  Lass des
Sathans

reich
durch die krafft deins worts
inn der welt
zerstöret  vnd aussgetilget
werden.

Richte auff O gnediger
Gott / das reich der
gerechtigkeyt vnd warheyt
innerlich vnd eusserlich
(dann es ist die zeit der
erbermbd herbeikommen)
zulob / preiss vnd eer deines
göttlichen herrlichen
nammens.

Dein willgschehe:

O himmelischer vatter / tilge
auss vnnd tödte durch deinen
sun Iesum Christum imm
heiligen geyst / den bösen
eygnen willen des fleyshes
inn vnseren hertzen.
Raum beseit alles
vnkraut vnd
vnordennung vnd vntugent.
Hawe ab alle wilde
zänckische äst dises vnartigen
baumes / vnnd bessere vns

yxines <meisse eleijsit / ia
hallitzisit >meiden sisellen /
ette me sinun >ijancaikinen
Templis olisima.  Anna ette
Perkelen / Sathanan /
Antijchristusen / synnin ja
coleman / sockiudhen /
pimeyden / ja caiken
Heluetin portin waldakunda
/ sinun Sanas woijman cautta
/ meisse ja coko mailmasa
muretaijsihin / turmellaijsihin
/ ia perettin
cadotetaijsihin.
<Ylescorgotta / O armolinen
Iumala / wanhurscaudhen ia
totudhen waldakunda /
wlconaijsest <ja sisellisest
<(sille ette armachtamisen
aijca on lehennyt) sinun
swren Iumaludhes Nimen
kijtoxexi ia cunniaxi.  >Sille
nijn ne/ quin wlcona ouat
sinun Seurastas >tundesit
sinun Kuningaxi / ios sine
meidhet pyhelle hengelle
teutet/ sitewarten / ette me
sinun Sanas luijmmasta
wscoijsim ia / ette cosca
waldakundas tesse Sanas
cautta meisse rupesi / nijn
madhaijsima muolla ilosa
>teudeliset sinun
waldakunnas periliset leute

Olcohon sinun tachtos nijn
maasa quin on taiuahisa.

<O Taiualinen Ise / poijspyhi
ia murha sinun poias Iesusen
Christusen cautta pyhese
hengese / temen meiden
pahan oman liham tachton /
>ioca meiden sydhemise
>messeu / poijsrewi caiki
synnin <liiat rohot / ia
sopimattomat halut / Carssi
caiki temen lahon puun
hedhelmettömet oxat / ia
torehuta meite paramalla /

tu solus uiuas, ac
regnum intra nos
administres, ut templum tuum
aeternum maneamus.
Da ut regnum Satanae

in mundo per uirtutem uerbi
tui destruatur
et aboleatur.

Adorna clementissime
Deus regnum iustitiae et
ueritatis, tam interne quam
externe.
Nam tempus miserendi
aduenit, hoc petimus, ut
praestes in laudem, honorem
et gloriam nominis tui Diuini.
Nam te regem esse illi qui
foris sunt agnoscent,
si
spiritu sancto nos
repleueris, ad hoc,
ut uerbo tuo firmissime
credamus, et ut inchoato hic
per uerbum regno,
alibi haeredes

regni in gloria perfecti
inueniamur.

FIAT VOLUNTAS TVA.

Coelestis pater, dele et
interfice per Iesum Christum
filium tuum in sancto
spiritu, malam istam
priuatam ac se quaerentem
uoluntatem carnis, quae in
cordibus nostris tumultuant.
Euelle zizania deordinationis
et uitiorum. Reseca
ingenerosos ramos
contentionis huius putris
arboris.  Nos in meliorem
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dass wir mögen tägliche
früchte bringenn zü dem
ewigenn lebenn.
Gib vns eynenn warenn
lebendigenn glaubenn /
darinn wir dise wellt
vberwindenn mögen /
dardurch wir auch krefftig
widersagenn vnserem fleysch
vnnd allem eingeben des
bösen feinds. Wöllest deine
gebott in vnser hertz
schreiben / darinne wir
beschawlichheyt / tage vnd
nacht haben / vnnd
denselbigen on vnderlass
nach dencken mögen / dass
wir vns also deinem heyligen
geyst / seiner lere / willen
vnnd einsprechen von hertzen
vndergeben / vnnd
bestendiglich darinn mitt lust
vnnd lieb biss ans end
verharren. Gib vns daneben
eyn war gedult / dadurch wir
vnns künnen demütigen inn
allerley Creutz /
armut / kranckheyt /
schmach /
veruolgung
vnd vnwissenheyt / vmb des
leidens willen deins
eyngebornenn suns vnsers
Herrn Iesu Christi / damit wir
inn allen dingen gelassen
steen / all vnser leben / eer
vnd güte vnd was wir sunst
auss deiner
vätterlichen miltikeyt
habennimmer
hoher / vnnd grösser achten
dann deinen götlichen willen.
Sterck vns
inn deinem solichen willen /
dass wir darinn teglich
zunemen vnnd
vffwachsen.
Dann dein will
ist dass ewig leben / vnd du
bist vnser starcker

ette me iocapeijue hedhelmet
cannaijsima ijancaikisehen
Elemehen.
Anna meillen oijkea ia eleue
wsco / iolla me temen
mailman woijtaijsima / iolla
me meiden lihan himo / ja
>Perkelen hauckutoxi
wekeuesti kieldeijsima / ette
me öölle ia peiuelle sinun
tachtos mielesem pidheijsim /
ia sen päreste wisusti
kysellisima / Nijn mös
<kirioijta sinun keskys
meiden sydhemihin / ette me
sijtte <itzeme caikesta
sydhemeste / sinun pyhen
henges henen tadhons / opins
/ ia sisellepuhumisens
alaandaijsima / ia sijne
kijndijeste / ilon ia
rackaudhen cansa / hama
loppun asti / pysysime.
Anna mös meille oijkea
<kerssimus / iolla me ristin
>alla / ia caikinaijses
wastoinkieumisese /
kieuhydhese / saijraudhesa /
cunniamattudhesa / pilcasa /
waijuasa / >mielen
sockiudhesa / <tyhmydhesa /
sinun aijnocaijses Iesusen
Christusen meiden HERRAN
kerssimisen tedhen / Anna
meille caikissa asijasa wapa
>mieli / ettemme me oma
elemete / cunniata / rickautta/
ia mite ikenens me sinun
Iselisest laupiudhestas
saaneet olema / <corckiamaxi
ia swremaxi lukisij / quin
sinun Iumalisen tadhos.
Wahwista meite
semmotoijses sinun pyhes
tadhosas ette me iocapeiue /
henesse menestysima ja
caswaijsima.  Sille ette sinun
tachtos on ijancaikinen
Eleme / Ia sine olet meiden
<wäkeue / >caikiwaldias /

naturam reforma, quo fructus
ad aeternem uitam quotidie
feramus.
Da nobis ueram ac uiuidam
fidem, qua hunc
mundum uincamus, qua
carni nostre et
Satanae sugillationibus
fortiter amicitiam
renunciemus,
qua uoluntatem tuam die
noctuque meditemur,

et illam
sollicite exquiramus, qua
spiritui tuo
sancto doctrinae uoluntati et
inspirationibus tuis
ex animo subijciamur,
et cum uoluptate
et amore syncero in illis
constantissime perseueremus.
Da nobis praeterea ueram
poenitentiam, qua
sub cruce,
multi iuga
paupertate, infamia et
ignominia, persecutione,
morbis corporis, caecitate
mentis, infracti produremus,
propter passionem unigeniti
tui filij domini nostri Iesu
Christi.  Largire
in rebus omnibus resignatum
animum, quo diuitias,
honorem, uitam ipsam, et
quicquid
ex paterna tua benignitate
possidemusnunquam
diuinae tuae uoluntati
anteferamus.
Confirma nos in hac tua
uoluntate,
in illa quotidie proficiamus,
et crescamus,
quia uoluntas tua est uita
aeterna.
Et tu es
omnipotens
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lebendiger Got vnd HERR
der sich mit vns züuerleiben
vnd zuuereynigen
inn Ihesu Christo hat
verschprochen vnd zugsagt /
auff dass wir durch
dich also
gesterckt /
ie lenger ie mer vnd
volkomlicher deinen
götlichen willen erkennen
vnd verbrengen mögen zü
dem ewigen
leben.

Vnser täglich brodt gib vns
heut.

O himlischer vater erwck
in vns durch deinen heyligen
Geyst eynen waren hunger
nach deiner göttlichen
gerechtigkeyt:  Gib du vns
vnser leiblichs eygens brot
dass überwesentliche
vnuergencklig brodt / die
eynige speiss des ewigen
lebens / dass ist dein
mitgleiches / allmechtiges
lebendiges wort / dass da
fleysch ist worden / nemlich
vnsern Herren Ihesum
Christum / dadurch wir als
deine kinder auffs new von
oben herab geborn /
warhafftig gespeiset / imm
wesen / dass wir auss dir

eleue Iumala ia HERRA /
sine ioca lupasit meiden
ottaxes ydhexi rumihixi / ia
olet meite itzelles <Jesuses
Christuses ydhistenyt.
<Senpälle / ette me >sille
modholla / sinun cauttas
olisima wahwistettun / sinun
<Iumalisen tadhos /
>iocapeiue / <änemin ia
änemin / ia teudhelisemest
tundisima / ia teutte
madhaijsima ijancaikisehen
elemehen.

Anna meille tenepene
meiden iocapeiueijnen
leipe.

<O Taiualinen Ise / heräyte
meisse pyhen henges cautta /
<yxi totinen nelke / sinun
Iumalisen Wanhurscaudhes
ielkin.  Anna sine meille
<meiden rumillinen oma
leijpe / sen pälle olemisen
catomatoin leijpe / se aijnoa
ijancaikisen elemen roca / se
on / se sinun caltaijses /
caikiwaltias / eleue sanas /
quin on lihaxi tullut/
<nimetten / meiden HERRAS
Iesuses Christuses / iosta me
ninquin pienet lapset wdhesta
päldepein synnyme / totisesta
rokittamme / sijne olemises /
ionga me sinulda >otima /
wirghotetaijsim ja

et uiuus, Deus ac Dominus,
qui promisisti in unius
corporis communionem et

unitatem
te nos tibi esse coniuncturum,
quo nos in illum modum per
te roborati
uoluntatem tuam
indies plenius per noscamus,
et ad uitam aeternam
consequendam effecta
praestemus, quae illa nobis
imperat.

PANEM NOSTRVM
QVOtidianum da nobis
hodie.

Da nobis quae ad uictum
necessaria, imó quae
accommoda sunt, da pacem
tranquillam, da in periculis
opem, in rebus gerendis
successum, in liberis
procreandis et educandis
foelicitatem, et quicquid ad
hanc uitam transigendam
profuerit nobis affundas.
Interea uero, quia coelestis
pater es, oramus, ut ad
diuinam iustitiam
prosequendam, uera fame
incitemur, per spiritum
sanctum.
Da tu nobis illum
amabilem uereque panem,
illum supersubstantialem et
immortalem, unicum
cibumuitae aeternae, hoc
est, coaequale
omnipotens, uiuum uerbum,
quod caro factum est,
Dominum nostrum Iesum
Christum.  Ex quo nos
sicut pueri denuo de supernis
nascimur, uere
alimur, et in natura illa,
quam ex te accepimus,
foueamur, et
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haben / erhalten vnd erneret
werden / wider allen hunger
vnd dürfftigkeyt vnserer
seelen / darmit wir ferner
gestreckt werden wider alle
anfechtung vnd anschleg des
bösen geysts / vnd dass es
vns alle zeit / imm fürrath
zum bestendigen
ewigwerenden trost bleibe /
für alle not vnd allen
zükünfftigen hunger.
Trencke vns du brunn aller
gnaden mit dem lebendigen
wasser deiner götlichen
weissheyt / vff dass vns
nimmer dürfte.
Ach HERR Gott lass vnns
solche speiss vnd tranck
warhafftig erkennen vnd bei
dir alleyn on vnderlass
süchen lernen / durch
lebendigen waren glauben.

Vergib vns vnser schuld /

vnd manigfeltig sünd
damitt wir dich
als vnseren lieben vatter /
vnzälich von iugent vff
erzürnt haben / vnd noch
teglich erzürnen / inn
verbringung
des bösen / vnd
nachlassung
des güten.
Wölst vns ie lenger ie meer
durch das blüt deins suns
Iesu Christi / vnsere sünd
abweschen / vnnd vns durch
die besieglung
des heyligen geysts /
vergebung derselben /
sterck des glaubens /
versicherung des gwissens /
in vnseren hertzen gnediglich
empfinden lassen.  Gib vns
eyn gedulttigs gütigs hertz /

rauitetaijsim / caiken meiden
sielun nelghien ia
kieuhydhen wastan /

caikij sen rymen hengen
kijusauxita / ia >aijwotuxita
wastan / ia ette hen meille
aijna caikisa esineuuosa
wahwa turua olis /
caiken tuscan ia
tuleuaijsen nelghien edheste /
O sine armon lähdhe ioota
meite / sinun Iumalisen
wisaudhes eleuille wesille /
etteij me ikenens enembi
ianoo.
Ah HERRA Iumala / anna
meille semmoijsta roca ia
ioma totisesta tuta / ia sinun
aijnoan tykenes etzije / oppe
/ ia leute / oijkean ia eleuen
wscon cautta.

Ia anna meille meiden
ricoxet andexi / ninquin me
meiden welhgolisten anname

MEiden monet synnit
annaandexi / ioijlla me sinun
Norudhest saacka / monella
modholla wihoijtimma / O
<meiden laupias Ise / ia wiele
<iocapeiue >wsein
epeluuijste herssyttelem /
pahudhen >teuttemises / ia
hywuydhen
wnochtamisesa.  Poijspese
<änemin ia änemin minun
syndini / sinun rackan
poias<Iesusen Christusen
werelle / ia anna meille
synnein
andexiandaminen pyhen
hengen wahwistoxen cautta /
wscon luijudhexi ja
omantunnon irstaudhexi
meiden sydhemesem.
Anna meille kerssiueijnen /
ja laupias sydhen / ette me

augeamur, exclusa
fame et inopia animae
nostrae.

Ex quo contra cogitationes,
insultus et incursiones
malorum spirituum
confirmemur. Idem nobis in
poenu animae repositus, ad
solatia syncera perpetuò
supersit, expromendus
tempore suo, ad famem ac
necessitatem depellendam.
Pota nos tu fons gratiarum,
aquis uiuentibus diuinae
sapientiae, ne unque siti
cruciemur. Ach Domine
Deus, hunc illum cibum ac
potum uere pernoscamus, et
per uiuam et efficacem fidem
apud te solum indesinenter
querere discamus.

REMITTE NOBIS DEbita
nostra.

Plurima nostra peccata
remitte, quibus te à puero
uarie subinde ad iram
prouocauimus,

et etiam num prouocamus,
agendo quod malum, et
negligendo quod bonum est.

Peccata nostra indies plus
abluas sanguine filij tui.
Condonationem peccatorum,
accessionem fidei,
certitudinem conscientiae, et
obsignationem spiritus sancti,
in cordibus nostris
experiamur.

Da nobis cor tollerans et
mite, quod uere illis ignoscat,
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dass wir allen inn warheyt
verzeihen die
vns belaydigen /
hassen oder schmehen /
auff das wir eyn
vngefelschete lieb haben
gegen iedermen / vnd mit
jnen also handlen / wie wir
vns wolten
gethan haben /
dess hilff du
 herr mein Gott.

Nit infür vns inn
versüchung.

O du trewer gütiger
Gott durch
Iesum Christum
wöllest
gedult tragen
mitt vnss armen kindern /
vnd so wir hinden vnd fornen
inn dem Meer diser
wüttenden welt / mit grosser
anfechtung mit schwerer
ferligkeyt / vnd grausamer
feintschaft

totudhesa nijlle caikille
andexiandaijsim / iotca
meiden miellem rickouat /
wihauat eli pilcauat/
<senpälle / ette meille olis
wilpimetoin rackaus
iocahitzen wastan / ia nijn
menisin heiden cansans /
ninquin me tadhoijsima
meiden cansam mendeuen /
<Sihen sine meite auta O
<HERRA meiden <Iumalan

Ele meite iodhatta
kiusauxen.

<O sine wscolinen >ia hyue
>HERRA Jumala me
rucolema / ettes meite sinun
kieuhi lapsias Iesusen
Christusen cautta /
pitkemielisudhen cansa
kerssisit / ette me tesse
rauhattomas mailman Meres
/ swrilla kiusauxilla /
rascahilla waaroijlla ia
hädhille / ia hirmulisella
waijnolla /  ymberins piritetyt

que nos offendunt, oderint,
probris afficiunt,

ut erga omnes sic nos
dilentione non ficta suauiter
et officiose geramus,
quemadmodum erga nos
illorum uoluntates

et studia esse uellemus.
Hanc uirtutem tuo beneficio
consequamur, imò non dubie
consequemur, atque adeo
consecuti sumus, quia sic
promisisti, dum iuberes ut ita
oraremus.  Et Christum
dedisti, propter quem nostra
malignitas cum caeteris
peccatis nobis non
imputabitur, atque ideo
signum illud euidens ex hoc
uerbo tuo contemplamur,
nobis nostra condonata esse
peccata, quando alijs peccata
sua animo liberali ac facili
condonamus.  In qua re
indies fieri certiores oramus
pro hoc, ut quietiore animo,
per eundem Christum, erga
malefactores nostros indies
reddamur.

ET NE NOS INDVCAS in
tentationem.

Dominus Deus fidelis ac
beneuole,
per Iesum Christum nos
miserabiles pueros tuos
cumlonganimitate multa
feras,
dum in huius
mundi procelloso mari
undique impetimur undis
tentationum,
tot horrendis
periculis: tamque formidabili
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425

430

435

440

445

450

455

460

465

sind vmbgeben /
So ermanen vnd bitten wir
dich vmb deiner güte willen /
lass vns nit ferner versücht
werden / dann
wir armen schwachen
menschen(vermittels deiner
genaden) ertragen künnen.

Hilff vns dass wir
inn der anfechtung nitt
vndergehen / sonder allweg
überwinden / vnd mitt
hertzlichen freuden
vffstehen.  Lass vnss
inn der züchtigung dein
vätterlich lieb erkennen / dass
wir alles alss von dir alleyn
annemen darinnen allweg
auff dich alleyn
sehen / vnd zu dir alleyn
zuflucht haben inn allen
vnsern nöthen /
dass all vnser rüm / vnd
freud sei
imm creutz deines geliebten
suns / vnsers hern Iesu
Christi.
Verleihe
sterck vnd kraft inn vnseren
hertzen / wider alles so vns
teglich anficht
ritterlich gestreiten / die
weltlichen lüst vnd begirden
des fleysches
eygentlich zuerkennen /
dieselbigen
zuschlachten vnd getödten /
das sie nit inn vns
leben vnd herschen zum tod.
O Gott vatter aller
barmhertzigkeyt
nitt einfüre vns inn
versüchung /

Sonder erlöse vns von allem
übel

innerlich vnd eusserlich /

olema.  Nijn me
>neuresti sinua rucolema /
sinun hywuydhes tedhen /
etteij sine sallisi kiusauxehen
meite iodhathetta / >ylitzen
meiden heikon woijman
/Sille paitzi sinun armoijs
sangen woijmattomat me
olema.
Auita meite / etteij me
kiusauxisa >woijtetuna
mahanlangeisi / mutta ette me
alati woijttaisima / ia
<sydhemelisen ilon cansa
ylesnousisim / Anna meiden
witzauxesa tuta sinun Iselist
rackauttas / ette me caikia /
ninquin minun aijnoan hyuen
kedheste wastanottaijsima /
nijsse aijna sinun pälles
catzoijsima / ia sinun aijnoan
tyges pakenisima caikissa
meiden >wastoinkieumisise /
ette caiki meiden kerskaus ia
ilo olis waan sinun
rackahan Poias Iesusen
Christusen meiden HERRAN
Ristise. >Wodhata meiden
sydhemihin >Iumaline /
wäkes ia woijmas caikia nijte
wastoin / iotca meite
iocapeiue waijnouat / ia ette
me Mailmaliset himot / lihan
hekumat / ia Perkelen
hauckutoxet oijkeasti
tundisima / <wrholisesta
wastansotisima  / ne samat
<murhaijsima ia coletaijsima
/  ettei he meisse surma
warten eleijsi / ia hallitzisi.
<O >Herra Iumala /
caiken laupiudhen Ise /
ele meite iohdata
kiusauxen

Mutta päste meite pahasta

SEke hengelisest / ette
rumelisesta / siselisest ia

inimicitia circumsepti.
Itaque efflagitamus supplices,
per bonitatem tuam,
ne nos in tentationem
induci sinas, supra id quod
nos imbecilles
per gratiam tuem
ferre possumus.

Adsis quoque praesens, ne
tentatione uicti
succumbamus, sed iugiter
euadamus superiores, et
illis extemus, alacres ac laeti.
In castigatione
paternum amorem
agnoscamus.  Quicquid
contingit, id amplectemur
tanquam á tua unius manu
profectum, et inde in te
obseruandum excitemur, ad te
unum confugiamus, rebus
asperis oblatis.
Omnis gloriatio, et omne
gaudium nostrum sit in cruce
dilecti filij tui Domini nostri
Iesu Christi.
Diuinam uirtutem et uim in
corda nostra infunde, quo
infesta nobis, quotidie fortiter
impugnemus, mundanasque
cupiditates, cum illecebris
carnis propius exploratas,
perspectasque habeamus.

Quas mortificemus,
ne uiuant intra nos, ne ad
mortem conciliandam
dominentur.
Domine Deus pater
omnipotens,
ne nos inducas in
tentationem,

sed libera nos á malo,

tam interno quam externo,
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470

475

480

485

490

495

500

505

510

das ist vonn allem dem / das
dir an vns misshaget /
dadurch wir an deim
lobe möchten immermehr
verhindert werden.  Behüt
vns ja für falscher leer / vnnd
für aller irrung.  Leer vns die
rechte heylsame leer deines
götlichen worts erkennen /
vnd allzeyt darnach thün
vnnd leben. Lass vns dauon
nit weichen / weder zur
rechten noch zur lincken.
Ach Herr Gott /
bekrefftig inn vnss das
angefangen werck deiner
gnaden / durch Jesum
Christum / imm heylgen
geyst / vff dass es vnss der
böss geyst nit wider
aussreisse / dass er nichts
gegen vns vermög / vns
darinn verzagt vnd
verdrossen gemachen.  Wend
doch dein angsicht nimmer
vonn vnss / auff das wir vonn
dir nit abfallen /
vnnd widerumb dem fleysch
vnd der welt nach wandlen /
da behüt vnnss für lieber
Herre /
dann dein ist das Reich / dein
ist die krafft / vnd
herrlichkeyt / von ewikeyt zu
ewigkeyt / Amen.

wlconaijsesta / nächtewist ia
näkymettömista / entisist /
nykysiste / ia tuleuista /
aijalisista ia
ijancaikisistapahudhesta ia
itze Perkelehesta / ioca on
caiken pahudhen alcu / iuri
/ ia ledhe / ia mös päste
meite <caikista nijste / iotca
sinulle meisse närkesty /
ionga cautta me sinun
kijtoxestas poisesteten /
warielle ja >adista meilde
wäret opetuxet / ia williuxet.
Opeta meite sinun <oijkean
teruelisen <Iumalisen Sanas
oppia tundemahan / ia <aijna
sen ielken tekemen ia
<elemen.

< Ah HERRA <Iumala /
wahwista meisse se sinun
armoijs alghiettu >kesialas /
Iesusen Christusen cautta /
pyhese hengese / etteij se
paha ryme hengi site taas
>sydhemiste poijsräweijsis /
etteij hen miteken meiden
<wastaan woijsi / nijsse
meite pälettein ia
<swtuttain.  Ele
<ikenens caswos meiste
kienne / etteij me coskan
>iellens sinusta poijslangeis /
ja taas temen lihan ia
mailman <ielkijn waellaijsim
/ sijte >wahingosta / O racas
HERRA / meite warielle /
Sille ette sinun on
waldakunda / ia woijma / ia
cunnia ijancaikisesta
ijancaikisehen. A  M  E  N.

hoc est,

ab eo quod tibi in nobis
displicet, per quod à laude tua
celebranda
abstrahimur. Defende atque
ab arce à nobis
doctrinam falsam, et errores.
Doce nos
salubrem uerbi tui
doctrinam agnoscere,

et iudicare, ac uita exprimere,
ne ab ea neque ad dextram
neque ad sinistra declinemus.
Domine manus quod
inchoatum est, intra nos
gratiae opus, illud confirma
per Iesum Christum
in spiritu sancto, ne
malignus spiritus iterum ex
cordibus illud euellat.
Ne quid in nos possit,
ne nos desperabundos et
fastidiosos in illo
amplectendo reddat.  Ne
quaeso à nobis faciem
auertas, ne ex te
excidentes iterum,
carnem et hunc mundum
sequamur.  Ab
hac noxa amantissime
Domine nos tuere,
quia tuum est regnum et
potentia et
gloria in saecula saeculorum.
Amen.
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Isä meidän -parafraasi on monessa suhteessa merkittävin Agricolan Bekantnusista suomentamista

rukouksista. Siinä on poikkeuksellisen paljon Agricolan lisäämiä lauseita ja käännöstyö on ollut

hyvin intensiivistä kahden pohjatekstin samanaikaista seuraamista.207

Agricolan tekemistä lisäyksistä huomattava osa keskittyy kuvaamaan sielunvihollisen toimia.

Merkittävää on, että Agricola lisää uskonvanhurskautta korostavan lauseen208 ja mainitsee samassa

yhteydessä kolme päähyvettä (172–174).209 Wanhurskaudhen-sanan juuret ovat keskiajan

kirkollisessa kielenkäytössä. Vanhurskas on suora käännöslaina muinaisruotsista.210

Huomionarvoista on, että Agricola ei ole suomentanut kaikkia Capiton tekemiä laajoja lisäyksiä.

Capiton tekemästä viidestä useamman virkkeen mittaisesta laajennuksesta Agricola suomentaa

kolme.211 Varsinkin alussa Agricola seuraa tiiviimmin Bekantnusin tekstiä, mutta suomentaa

Capiton tekemät lisäykset. Loppupuolella hän ei Capiton laajennuksia enää huomioi.

Capitolta lainatut laajennukset antavat aihetta pohtia Agricolan kirkollista identiteettiä. Silläkin on

merkitystä, että Agricola ei ole katsonut aiheelliseksi suomentaa kaikkia Capiton tekemiä

lisäyksiä.212 Tarkasteltaessa Agricolan lainaamien, muuttamien ja lisäämien sanojen prosentuaalista

osuutta saadaan seuraavanlainen taulukko. Prosentit on laskettu Agricolan Isä meidän -parafraasin

suomennoksessaan käyttämän 1531 sanan perusteella.

Agricolan lisäämät sanat   7,3 %

Muut lähteistä poikkeavat sanavalinnat   2,7 %

Vain Bekantnusista lainatut sanat   6,9 %

Vain Capitolta lainatut sanat 10,3 %213

Isä meidän -parafraasissa Agricolan omien lisäyksien osalta prosentti (7,3 %) on varsin korkea, kun

tarkastellaan hänen suomennostyötään laajemmin.214

207 Ks. Agricolan tavasta suomentaa Lutherin Isä meidän -parafraasia ja Ave Marian selitystä käyttäen saksan- ja
latinankielistä pohjatekstiä Heininen 1978, 148–149.
208 Ks. Agricolan tekemistä teologisesti merkittävistä lisäyksistä ja poistoista s. 196.
209 Kolme päähyvettä Agricola mainitsee myös profeettakirjojen esipuheessa.  MAT III, 717.
210 Vartiainen 1988, 183–184.
211 Vrt. Gummerus 1955, 557. Gummerus kommentoi vain yhtä Agricolan Capitolta suomentamaa lisäystä.
212 Ks. luku II C.
213 Capitolta lainatuista sanoista 67,7 % on kolmesta Agricolan suomentamasta vähintään 27 sanaa käsittävästä
laajennuksesta. Ks. A5, 80–92, 112–120 ja 201–213.
214 Ks. Heininen 1992, 231–236; 1993, 123; 1994, 190; 2006, 116–118, 121.
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Agricola ratkaisee Isä meidän -parafraasin jäsennyksen lähteistään poikkeavalla tavalla.

Bekantnusissa ja Capiton rukouskirjassa Isä meidän -parafraasi on jaettu otsikoilla neljäksi

erilliseksi rukoukseksi. Agricola ei ole pitänyt tätä ratkaisua hyvänä, vaan on liittänyt johdannon,

kehotuksen rukoilla Isä meidän -rukous ja varsinaisen parafraasin yhdeksi kokonaisuudeksi (A5).

Lyhyen päätösrukouksen hän otsikoi erilliseksi rukoukseksi (A6a). Isä meidän -parafraasin osalta

rukousten numerointi seuraa johdonmukaisuuden vuoksi Agricolan ratkaisua.

Isä meidän -parafraasin väliotsikoinnin Agricola on ratkaissut Capiton mukaisesti jakaen Herran

rukouksen seitsemään pyyntöön. Agricola täydentää pyyntöjen sanamuodot, jotka Capito on jättänyt

vajaiksi. Tähän on saattanut vaikuttaa se, että Agricola on halunnut saada kaikki rukouskirjansa Isä

meidän -parafraasit muodoltaan yhtenäiseksi. Niitä on kaikkiaan kuusi, joista kaksi on lyhyitä

parafraaseja teoksesta Dominicae Precationis Explanatio. Neljästä muusta parafraasista yksi on

suomennettu Bekantnusista, kaksi Lutherilta ja yksi Melanchthonilta. Merkittävää on se, että

Agricola sijoittaa Bekantnusista suomentamansa Isä meidän -parafraasin reformaattoreiden tekstien

edelle. Kaikkein ensimmäisenä on parafraasi Feürzeug Christenlicher andacht -rukouskirjasta.215

Bekantnusissa ei ole otsikoitu Isä meidän -rukouksen seitsemää pyyntöä. Seitsemännelle pyynnölle

ei kuitenkaan Capitollakaan ole erikseen otsikkoa, joten sen kohdalla Agricola on menetellyt

itsenäisesti poimimalla tekstistä pyynnön Mutta päste meitä pahasta (467) otsikoksi. Selkeyden

vuoksi analyysitekstiin on tummennettu myös pohjateksteistä kaikki seitsemän pyyntöä otsikoiksi

Agricolan menettelyn mukaisesti. Näyttäisi siltä, että Agricolan väliotsikointiin on vaikuttanut

Capiton esimerkin lisäksi myös Lutherin ja Melanchthonin parafraasien jäsennys.216

Agricola seuraa Capitoa kohdassa, jossa tämä korostaa tekemässään laajennuksessa julistettua

Jumalan sanaa (204–211). Agricola tuo omana lisäyksenään vielä kirkon merkityksen lisäämällä

sanan Seurastas (203). Myös Capito korostaa tekemissään lisäyksissä kirkon merkitystä. Seurastas

tarkoittanee tässä nimenomaan seurakuntaa, koska se on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Ecclesia-

sanan Agricola kääntää seurakunnasa (114). Seurakunta on Agricolan luoma uudissana suomen

kielessä. Osaltaan sana seurakunta on muodostettu sen takia, että kirkko ymmärrettiin

kirkkorakennukseksi. Voi myös olla, että seurakunta-sanan juuret ovat Erasmus Rotterdamilaisen

latinankielisessä Uudessa testamentissa, jossa ecclesian tilalla on joissakin kohdissa yhteisöä

215 Gummerus 1955, 551–614.
216 Gummerus 1955, 555–614.
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paremmin kuvaava sana congrecatio. Seurakunta esiintyy Agricolan teoksissa useammin (380

kertaa) kuin kirkko (n. 70 kertaa). Agricolan Uudessa testamentissa seurakunta-sana on kreikan

kielen ecclesia-sanan vastine ja Vanhassa testamentissa sillä ilmaistaan heprean kielen sanaa

synagoge. Kirkko-sanaa Agricola on käyttänyt samoissa merkityksissä kuin se on

nykykielessäkin.217

Agricola jättää suomentamatta Capitolta varsin kauniin elämänkulkuun liittyvän lisäyksen. (295–

305).

Capito on jatkanut Isä meidän -rukouksen viidennen pyynnön lähdettään laajemmaksi parafraasiksi

(387–407). Agricola ei ole tätä sovitusoppia käsittelevää kohtaa suomentanut.218

Esimerkki Agricolan huolellisesta pohjatekstin valinnasta on schreien/clamare-verbien

kääntäminen. Agricola valitsee saksan kielen schreien-verbiä ilmeikkäämmän exclamet-verbin

Capitolta ja kääntää sen parghuis (36). Muutamia rivejä myöhemmin hän suomentaa jälleen

molempia lähteitään seuraten schreien ja clamamus -verbit hwdama-verbillä (51).

Capito ja Agricola eivät ole huomanneet schwenckfeldiläistä kristologiaa seuraavassa lauseessa: In

aller herrlichkeyt vnd klarheyt imm evigen göttlichen wesen (93–95). Capiton käännös

laajennuksineen jopa hieman korostaa Kristuksen kirkastettua olemusta: Nos agnoscimus te esse in

summa claritate et gloria, in sempiterna diuinitatis natura (91–94). Agricola seuraa Capiton

esimerkkiä: Me tunnustama sinun oleuan ylimeijses kirckaudhesa ja cunniasa / ijancaikisen

Jumaludhen loonnosa (91–95).

Cuultaijsima (43) tarkoittaa tulisimme kuulluiksi. Sana esiintyy myös Psalttarin suomennoksessa

psalmissa 103 muodossa cwltaijsijn (Jumalan sanat tulisivat kuulluiksi).219

Agricola jättää kolme kertaa kääntämättä Capiton lisäyksestä propter-sanan, joka viittaa Kristuksen

sovitustyöhön. Propter illum (23–24), propter Iesum Christum (117–118), Propter (Christum)

(142–143). Syytä tähän on vaikeaa löytää. Poikkeuksellista on se, että propter-sanan Agricola jättää

217 Pirinen 1988, 13–14; Mielikäinen 1996, 23–30; Heininen 2006, 53, 115; 2007b, 51.
218 Ks. tästä lisää luvusta II C.
219 MAT III, 361; IV, 912.
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suomentamatta vain Isä meidän -parafraasissa. Vain yhden kerran Agricola suomentaa Kristuksen

kärsimyksiin liittyen propter passionem>kerssimisen tedhen (261).

Capitoa seuraten Agricola liittää Jumalan kunnioittamisen ja ylistämisen ilmentymäksi lähimmäisen

tarpeista huolehtimisen (131–137).

Agricola ei tunne rikkaruoho-sanaa, joten hän kääntää vnkraut-sanan liiat rohot (223). Rikkaruoho

esiintyy suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran vuonna 1773.220 Siitä on vanhassa kielessä

käytetty mm. sanoja liikaruoho ja likaruoho. Agricola on tässä taivuttanut molempia osia. Muita

vanhoja rikkaruohon nimityksiä ovat hyöty- ja paharuoho.221

Bekantnusissa on maininta villeistä riitaisista oksista. Agricola käyttää termiä hedhelmettömet oxat

(226).

Mietiskelyn tai meditaation beschawlichheyt / meditemur Agricola suomentaa mielesem pidheijsim

(238).

Eyngebornen suns / unigeniti tui filij Agricola kääntää aijnokaijses (259). Hyvin usein Agricola

jättää vastaavissa tapauksissa mainitsematta Pojan. Agricolla i:n tavallisia merkkejä ovat i ja

varsinkin diftongeissa ij. Hän merkitsee varhaistuotannossaan i-loppuisen diftongin

jälkikomponettia ij:llä.  Kyseinen ortografinen tapa esiintyy Abckiriassa (1543) ja Rucouskiriassa

(1544). Uuden testamentin julkaisemisen yhteydessä (1548) Agricola on lähes kokonaan luopunut

ij-kirjainyhdistelmästä. Tämä kertoo sen, että Agricola on painolupaa odotellessaan huolellisesti

korjannut Uuden testamentin käsikirjoitustaan mm. i-vokaalin oikeinkirjoituksen osalta.222

Agricolalla Waijuasten (61) merkitsee köyhää. Raamatunsuomennoksissaan Agricola on pari kertaa

muuttanut vaivainen sanan tilalle kieuhe.223

Kerssimus (252) merkitsee Agricolalla kärsimystä, myötäkärsimystä, osanottoa kärsimyksiin tai

kärsivällisyyttä. Tässä rukouskirjan kohdassa on kyse kärsivällisyydestä (< gedult).224

220 Jussila 1998, 223.
221 Tiedot Vanhan kirjasuomen seminaarista Turussa 11.10.2007.
222 Rapola 1968, 118; Häkkinen 1994, 174–175; 459; Heininen 1999, 139; 2007a, 238–239; 2007b, 64.
223 Ks. vaivainen -sanan synonyymejä Vartiainen 1988, 184–186.
224 Kiuru 1988, 160, 162.
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Achten-verbin Agricola on suomentanut lukisi (268). Sana arvossapito ilmaantuu suomen

kirjakieleen vasta vuonna 1800.225

Überwesentlich-sanan (313) taustalla on schwenckfeldiläisten ehtoollisteologia ja sana viittaa tässä

yhteydessä Kristuksen kokonaan jumalallistuneeseen olemukseen. Capito ei ole tehnyt

pohjatekstiinsä tässä kohden muutoksia.226 Agricola suomentaa tekstikohdan omaperäisesti:

überwesentliche/supersubstantialem > sen pälle olemisen (313). Agricolan sanavalintaa on vaikea

ymmärtää, koska se ei suoranaisesti liity tekstiyhteyteen, jossa siirrytään ajallisesta leivästä

iankaikkiseen ravintoon. Kiertääkö Agricola omalla käännösratkaisullaan schwenckfeldiläitsen

kristologisen ongelman? Se ei ole todennäköistä, koska seuraavissa lauseissa hän suomentaa

schwenckfeldiläisten ehtoollisteologiaan liittyvän tekstin sellaisenaan. Muutamaa riviä myöhemmin

Agricola niin ikään suomentaa wesen-sanan227 erilaisessa yhteydessä sanalla olemises (324).

Rukouskirjassa on kolme muutakin kohtaa, joissa Agricola kääntää latinan substantiam-sanan

suomen kielen sanalla olemisen.228

Uudestisyntymistä ylhäältä Agricola ei ole onnistunut suomentamaan sananmukaisesti. Von oben

herab geborn / denuo de supernis nascimur saa Agricolalla muodon wdhesta päldepein synnyme.

(322–323)  Myös (A12, 17–18) Agricola menettelee samalla tavalla: von oben herab wider geboren

> päldepein iellenssynnytette.  Agricola tuntee sanan ylhelde ja käyttää sitä rukouskirjassaan eräissä

muissa yhteyksissä.229

Irstaudhexi (371) merkitsee turvaa. Irttat tarkoittaa irtaita eli vapaita.230 Wapaus-sanaa Agricola

käyttää ensi kerran Uudessa testamentissa. Muodossa wapaudhes, wapaudhesta se on

rukouskirjassakin.231 Versicherung / certitudinem -sanan suomentaminen turvaksi > irstaudhexi on

varsin onnistunut ratkaisu. Lutherin Isä meidän -parafraasia kääntäessään Agricola päätyy

tautologisen paratagman avulla yhdistämään edellä mainitut kaksi merkitystä: der kindlichen

225 Jussila 1998, 32.
226 Mainittakoon, että Capito ei ole katsonut aiheelliseksi liittää Isä meidän -rukouksen neljännen pyynnön parafraasiin
lainkaan ajallisen leivän näkökulmaa (Ks. C5, 311–320).
227 Ks. wesen-sanan käytöstä himlisch-sanan yhteydessä A14.
228 MAT I, 814, 857, 860.
229 IA II, 701; Jussila 1998, 314.
230 Jussila 1998, 69; MAT IV, 915.
231 IA II, 662; Jussila 1998, 294.
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sicherheyt > sinun lastes irstaudhesta ja wapaudhesta.232 Sana irstaudhexi esiintyy

andexiandaminen, andexiandaijsim (366, 376) -sanojen yhteydessä.233

Tavoistaan poiketen Agricola jättää suomentamatta lauseen, joka on molemmissa pohjateksteissä

(489–491). Kyseessä lienee huolimattomuusvirhe, sillä mitään syytä kääntämättä jättämiselle ei ole.

Käännös- ja painovirheitä pitkässä Isä meidän -parafraasissa on vähän. Yksi sellainen on sana

pienet (321), joka on aiheutunut saksan kielen deine-sanan huolimattomasta lukemisesta sanaksi

kleine. Minun (439) on painovirhe, jonka tilalla pitäisi olla sinun.

232 IA I, 248; Gummerus 1955, 568.
233 Anteeksiantamiseksi -translatiivin esiintymisistä Agricolalla ks. Kiuru 1988, 163-166.
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B 7

Bekantnus 19;  CS 943

Beschluss nach dem vatter
vnser.

DAs geschee alles
vff vnser
bitt vnd
hertzlichs ansuchen /
zu deinem ewigen lob / preiss
vnd ehren / dann du bist noch
so reich / mechtig /
gütig / mild / vnd
barmhertzig alss du ie
gewesst bist von anbeginn
vnd bleibest biss zü ewigen
zeiten / Amen.

A 6a

Agricola 788

Pätös Ise meiden ielkin.

CAiki nämet tulkahat /
meiden >hardhasten
rucousten / ia
sydhemelisen pydhön ielkin /
sinulle ijancaikisexi kijtoxexi
ia cunniaxi.  Sille ette sine
olet nijn ricas / woijmalinen /
hyue / laupias / ia armolinen /
quingas ikenens >muijnen
Esijsille      <alghusta olit / ia
pysyt <ijancaikisesta /
A  M  E  N.

C 6

Capito 111

CONCLUSIO POST
orationem Dominicam.

VErgant haec omnia iuxta
uehemens
uotum, et
animi nostri ardentissimum
studium, ad laudem et
gloriam tuam sempiternam,
quia tu es tam diues, potens,
benignus, bonus, et
misericors, quam olim
dilectissimis patriarchis
unquam fuisti, et idem usque
futurus es.

Tämä Isä meidän -parafraasin päätösrukous on numeroitu Agricolan ratkaisun mukaisesti omaksi

kokonaisuudekseen. Agricola on pitänyt lähteenään sekä Bekantnusia että Capitoa, kuten koko Isä

meidän -parafraasissa. Rukous on suomennettu myöhemmin uudelleen saksan kielestä hieman

laajennettuna Agricolan rukouskirjan päätösrukoukseksi (A 6b).234

234 Myös Erasmus Rotterdemilaisen rukouskirjaa suomentaessaan Agricola käänsi yhden rukouksen kahteen kertaan.
Ks. Heininen 2006, 114.
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Tämä rukous on Agricolan rukouskirjassa kahdesti (A6a ja A6b). Agricola on suomentanut sen

uudelleen rukouskirjansa päätösrukoukseksi. Hän on käyttänyt pohjatekstinä vain Bekantnusia.

Ilmeisesti Agricola on halunnut saada päätösrukoukseen kohottavan lopun, koska on laajentanut

sitä. Tätä laajennusta Agricola ei kuitenkaan ole laatinut itse, vaan on lainannut sen muista

suomentamistaan rukouksista. Lähes samanlaisena tekstikatkelmana se on kolmessa muussa

Agricolan rukouskirjan rukouksessa:

MAT I, 249, 18–20 Ja caiki loondocappalet / iotca Taijwas ouat ja Maasa / ia Maanalla / Ja

Meresse / ja caiki iotca heisse ouat

MAT I, 662, 8–10 nijnnen ylitze / jotca seke Taijwas ja maasa / ette meresse ouat

MAT I, 849, 13–14 ylitze caiki loondocappalet taiuasa / maasa / meresse / ia maan alla
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B 7

Bekantnus 19; CS 943

Beschluss nach dem
vatter vnser

DAs geschee alles

vff vnser bitt vnd
hertzlichs ansuchen /
zu deinem ewigen
lob / preiss vnd ehren /
dann du bist
noch so reich /
mechtig / gütig / mild / vnd
barmhertzig alss du ie
gewesst bist von anbeginn
vnd bleibest biss zü ewigen
zeiten / Amen.

A 6b

Agricola 868

Toijnen Pätetös.

NEmet caiki tapachtukahat
/ O racas taiualinen Ise /
meiden rucouxen ia
sydhemelisen pytemisen
ielken / sinun ijancaikisexi
kijtoxexes / ia cunniaxes.
Sille ette sine olet wiele
nyt nijn ricas / nijn
wekeue / hyue / laupias / ia
armolinen quin sine
ikenens olet alghusta ollut /
ia pysyt hama ijancaikisen
aijcan. Sentedhen olcohon
sinulle    aijnoalle kijtos
ia cunnia caikilda
loondocappalehilda
taiuahas / twlesa / Merese
ia Maasa / nyt / ia alati /
ia ijancaikisesta / Amen
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Agricola itse lisää luonnossa ylistävien joukkoon vain tuulen.

Käännöksissä olevat eroavaisuudet (lukuunottamatta Agricolan A6b-rukouksen loppuun tekemää

lisäystä):

Bekantnus B7 Agricola A6a Agricola A6b

DAs geschee alles > Caiki nämet tulkahat > NEmet caiki tapachtukahat
vnser bitt > meiden… rucousten > meiden rucouxen
ansuchen > pydhön > pytemisen
lob preiss vnd ehren > kijtoxexi ia cunniaxi > kijtoxexes ia cunniaxes
mechtig > woijmalinen > wekeue
alss du > quingas > quin sine
gewesst bist von
anbeginn > alghusta olit > olet alghusta ollut
bleibest biss zü ewigen > pysyt ijancaikisesta > pysyt hama ijancaikisen aijcan

Eroavuuksista on vaikea päätellä, kumpi rukouksista on suomennettu ensin. Kehittyneemmältä

vaikuttavaa oikeinkirjoitusta on molemmissa rukouksissa. Todennäköisintä on kuitenkin, että

rukouskirjan päätösrukous (A6b) on käännetty myöhemmin. Tätä seikkaa puoltaa se, että Agricola

on kääntänyt rukoukset suunnittelemansa disposition mukaisessa järjestyksessä. Rukouskirjan

loppupuolella Agricola on seurannut vain Bekantnusin tekstiä.

O racas taiualinen Ise -laajennuksen Agricola on tehnyt, koska rukouskirjan päätösrukouksen

alkuun tarvittiin Jumalan puhuttelua. Isä meidän -parafraasikokonaisuuteen kuuluneeseen

päätösrukoukseen (A6a) puhuttelua ei tarvittu.

On merkillepantavaa, että luetteloihin ja tautologisen paratagman käyttämiseen viehättynyt Agricola

jättää molemmissa rukouksissa (A6a ja A6b) preiss-sanan kääntämättä: lob preiss > kijtoxexi (A6a,

7)/  kijtoxexes (A6b, 8). Ratkaisuun on rukouksen A6a kohdalla vaikuttanut Capiton menettely lob

preiss > laudem (A6a, 6).
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B 8

Bekantnus 19–20; CS 943

Zu Gott dem vatter eyn
gebett

Almechtiger Gott
himmelischer vatter / du
schöpffer himmels vnd der
erden / ob wir wol vnns
unwirdig befinden dich zü
bittenn / so bewegt vnss doch
deine grosse

 barmherzigkeyt / vnd vnsere
noth /
das wir on vnderlass dich
zubittenn vrsach gewinnen:

Vnss tröstet auch dein
almechtige gütigkeyt / auss
welicher dir nicht vnmöglich
isst zugeben / es ist dir
nimmer zuschwer oder zuuil
gütigkeit allen glaubigen
zubeweisen.
Darumb o allmechtiger
schöpffer ewiger gütiger
Gott himmlischer vatter /
zeuh vns inn dich / und gib
vnss deinen lieben sun Jesum
Christum vnsern
heylandt
im heilige Geyst /
unnd imm rechten glauben
des hertzens zuerkennen /
dadurch wir
das ewig leben haben / inn
demselbigen deinem sun Iesu
Christo vnserem
Herrn / Amen.

A 7

Agricola  476

Item Isen Iumalan tyge Ru.

CAikiwaldias Iumala /
taijwalinen Ise / Maan ja
Taijwan loija / waicka me
itzeme leudheme
epekelwottomaxi >iotca
sinua rucolem / quitengin me
sihen iärkytetem / sinun
>ylitzewotawasta
armostas/ Ia meiden
>tarpehest / ette me kylle
sytä  luleme oleuan >ionga
tedden / me sinua
auxenhwdhama / Sille me
hartasti terwehytte
halaam /   Mutta sine wiele
hartamast hala sen meille
andaxes /
Lohuttapi mös meite / sinun
>äritoin hywuydhes / iosta
sine  caikinaijsi woit anda /
Eij sinun waraas miten
ylitzekieupi / eijke tawaras
pwtu wscolisten andais
>sinun runsaudes hywet
teghot / Sentedhen <O
Iumala caikein loija / ia
caikein  armolinen /
wedhä meite sinuhus / ja
sinuhun rackan poias /
Iesusen Christusen / meiden
lunastaijan / ette me sinun
tundisim pyhes henges /
totises sydhemen wskos /
Iosta tundemisesta me
omistaijsim meillen
ijancaikisen elemen / Samas
sinun poias Iesuses
Christuses / meiden
Herrasam / Amen.

C 7

Capito  111–112

AD DEVM PATREM,
precatio.

Omnipotens Deus,
coelestis pater, creator coeli
et terrae, et si ipsi
deprehendimus nos
indignos, qui
te oremus, nihilominus
permouemur,
exuberanti
tua misericordia, nostraque
indigentia, ut putemus
abunde  caussae esse,
quamobrem te
inuocemus, quia nos
desyderamus salutem
ardenter, tu amas
ardentius illam conferre
nobis.
Solatur nos quoque
infinita tua bonitas, ex qua,
quiduis poteris conferre,
nihil facultatem tuam
superat, neque deficiunt
opes, credentibus exhibendo
benefacta largitatis tuae.
Quare conditor Deus, pater
omnipotens, omnibus rebus
intime  praesens, ac
benignissime, trahe nos in te,
et filium tuum dilectum.
Dominum nostrum Iesum
Christum, seruatorem
nostrum, in spiritu sancto et
uera fide cordis agnoscamus.
Ex qua cognitione
uitam aeternam possideamus,
in eodem
filio tuo Iesu Christo
Domino nostro.
Amen.
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Permouemur-verbiä  Agricola on luullut erehdyksessä perturbare-verbiksi ja suomentanut sen

sanalla iärkytem (9).

Agricola alkaa tässä vaiheessa rukouskirjansa kokoamista käyttämään Bekantnusin rukousten

suomentamisessa myös Bekantnusia itseään Capiton rukouskirjan ohella. Bekantnusin käyttämiseen

pohjatekstinä viittaa vain O-huudahduksen (27) lainaaminen. Muuten Agricola hyödyntää

intensiivisemmin Capiton tekstiä.235 Bekantnusia kääntäessään Capito on laajentanut rukousta parin

lauseen mittaisella jaksolla, jonka Agricola suomentaa sellaisenaan. Agricolan suomennoksen

sanajärjestys ja välimerkkien käyttö noudattelee tässä rukouksessa latinalaista tekstiä.

235 Myös Gummerus pitää sekä Bekantnusia että Capiton käännöstä Agricolan pohjatekstinä. Gummerus 1955, 254–255.
Gummerus asettaa vain tässä ja A30 rukouksen kohdalla rinnakkain molemmat pohjatekstit. Gummerus 1955, 266–268.
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Agricola on käyttänyt sekä Bekantnusia että Capitoa lähteenään.236 Vain kahdesta Bekantnusista

lainatusta sanasta elend (15) ja ein (20) voi päätellä saman kuin rukouksen A7 kohdalla, että

Agricola alkaa tässä vaiheessa vasta vähitellen käyttämään Bekantnusia Capiton rinnalla.

236 Vrt. Gummerus 1955, 255–256. Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä vain Capiton rukouskirjaa.
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B 9

Bekantnus  20; CS 943

Zu Christo dem Herren
unserem Heyland.

HERR Iesu Christe / du
eyniger ewiger
Sun Gottes / der du vmb
vnsertwillen bist mensch
worden / vff  das du vns zu
Gott dem vatter fürest /
derhalben auch zum vatter
gangen / vnd zu seyner
rechten gesessen bist.
Verleihe das wir durch den
glauben imm heiligen geyst
bei dir imm Himmelischen
wesen seien / vnnd nach
disem elend mit deiner
klarheyt vmbgeben /
bey dir ewiglich bleiben
mögen.  Der du mit Gott dem
Vatter vnnd dem heyligen
Geyst lebest vnd herrschest
ein warer Gott zu ewigen
zeitten / Amen.

A 8

Agricola  477

Iumalan poian tyge Rukous

O HERRA Iesu Christe / ioca
olet aijnoa / ia ijancaikinen
Iumalan poica / ia ioca
meidhen  tedhen Inhimisexi
tulit / ettes meite Isen
Iumalan tyge iodhataijsit / Ia
sentedhen sine / palait Ises
tygen / >omistain henen
oijkeata pooldans / Anna
meille wskon cautta / pyhes
henges / ette sinun cansas /
meille olis >hywe pooli
Taijwahas/ ja temen
<radholisudhen ielken / sinun
kircaudhellas
>yleswalastettuna / aijna
sinun cansas olisima / Sine
ioca ijancaikisesta ynne Isen
Iumalan / ja pyhen hengen
cansa / elet ja hallitzet / <yxi
totinen Iumala Amen

C 8

Capito  112

AD CHRISTVM
SERuatorem nostrum.

Domine Iesu Christe, qui
es filius unicus, et
sempiternus Dei patris, et qui
nostri caussa homo factus es,
ut nos ad Deum
patrem adduceres,
proptereaque patrem adiens
illius dexteram occupas.
Largire nobis,
ut per fidem in spiritu
sancto tecum,
in coelesti conditione
uersemur, et
post hoc exilium
claritate tua
illustrati, tecum semper
maneamus.  Qui
cum Deo patre
in spiritu sancto uiuis et
regnas uerus Deus in
sempiternum. Amen.
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Bekantnus 20–21; CS 943–
944

Zum heiligen Geyst

KOm heiliger Geyst / du
eyniger trost aller betrübten /
ein rechter lerer der Wahrheyt
/ und ein brennends feur der
göttlichen lieb / entzünd aller
bitenden hertzen /
auff dass sie mit
vnaussprechlichen seufftzen
bitten / unnd
erlangen / Gott den Vatter
durch Christum
inn deiner krafft zuerkennen /
in dem erkantnis zuzenemen /
vnd das imm waren
Christlichen leben beweisen
mögen / durch den selben
vnnsern Herrn Iesum
Christum / Amen.

A 9

Agricola  477–478

Iumalan pyhen hengen tyge
Ru.

TVle pyhe Hengi aijnoa
lohutos / totinen totudhen
opettaija / ia
palaua Iumalan
rackaudhen Tuli / caikein
neurein sydhemet sytytte /
ette he sanomattomille
hoocauxille rucoelisit / ia
saijsit rucouxillans / ette he
tundesit Isen Iumalan /
>Iesusen Christusen cautta /
sinun awusas / Ia sijne
tunnosa >ieristens caswaijsit /
ette >me Christitut sen
>sytytoxen meidhen elemises
aijna osottaijsim / Saman
meidhen HERRAN Iesusen
Christusen cautta / Amen.

C 9

Capito  112–113

Ad Spiritum sanctum.

VEni sancte Spiritus, unicum
solatium, uerus doctor
ueritatis, et
ignis ardens diuini
amoris, omnium
supplicum corda accende, ut
inenarrabilibus suspirijs
orent, et precibus impetrent,
quo cognoscant
Deum patrem per
Iesum Christum
in uirtute tua, et in hac
cognitione subinde crescant.
Quam accensionem nos
Christiani uita contestemur.
Per eundem Dominum
nostrum Iesum Christum.
Amen.

Tässä rukouksessa ei sen lyhyyden vuoksi voi havaita, että Agricola olisi käyttänyt myös

Bekantnusia pohjatekstinä, vaikka dispositioteorian valossa se ilman muuta onkin todennäköistä.237

Agricola on korvannut uirtute-sanan awusas-sanalla (14) sekä lisännyt aijna-sanan (18) kristittynä

elämiseen.

237 Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä Capiton rukouskirjaa. Gummerus 1955, 256.
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B 11
Bekantnus  21–22; CS 944

Vmb ware buss vnd zukunfft
des reichs Gottes

O Unser HERR vnnd Gott
Ihesu Christe / seiten mal von
dir zeuget die heilige Schrifft /
das du inn zeitten deines Ampts
vnserer seligkeyt
selbst die buss vnd
zukunfft dess reichs der Himmel
gepredigt / vnnd
nach deiner aufferstehung hast
gesaget.  Es hett je sein müssen
das du leidest / vnnd am dritten
tag von den todten
aufferstundest / vnnd das
die buss inn deinem namen
verkündigt würd / vnnd
vergebung der sünden.
Darumb wir armen irrenden
abgekerten vonn Gott /
die wir sitzen imm finsterniss /
vnd wandeln inn begirden des
fleysches / thun nach art diser
welt / was vnserem fleysch vnd
gmüt wolgefellt / die wir ferr
sind von der burgerschafft
deines rechten Israels /
vnnd frembdling bei seinem
bund vnnd zusagen. Wir suchen
an vnnd bittenn dich in
müglicher demut / das du durch
die miltigkeyt deines geystes
vns zu deinem volck erwelen
vnnd vffnemen vns inn im zum
geystlichen Israel ernewern /
vnnd zur buss vnnd besserung
wider geberen woltst / dabei
vns bekeren / vnnd
zu dir mit eym ernst vnnd eifer
vnsers hertzen ziehen das wir
also vffhören mögen von den
wercken dess todes vnnd der
finsterniss. Zerstöre auch inn
vnnss das reich der sünden /

A 10
Agricola  510–512

Oijkeasta Catumisesta / ia
Iumalan waldakunnan
tulemisesta iuri hyue Rucous.

O meiden HERRA ja Iumala /
Iesu Christe / sinusta ombi se
pyhe Ramattu widhoin
tunustanut / ettes sinun wirghas
aijalla / meidhen autuuahudhexi
/ itse olet parannoxen / ia sen
tuleuaijsen waldakunnan
tulemisen saarnanut / ja olet
sinun ylesnousemises ielken
sanonut / Sen piti tosin nijn
oleman / ette sinun piti
kersimen / ja colluista colmanna
peiuene ylesnouseman / ja ette
parannus sinun Nimes cautta
pidheis ilmoijtettaman / ja mös
synnein andhexisaminen /
Sentedhen me waijuaset
exyueiset / poiskietut Iumalasta
/ iotca pimeydhesa istuma / ja
Lihan himossa waellama / teem
temen mailman sisun ja tauan
ielken / Iohonga meidhen Lihan
ja tundom mieldupi / me / iotca
olema caukana site
oijkeasta Israelitein Seurasta /
ja mwcalaijset henen Lijtostans
ja Lupauxestans /  Me tutkim ja
rucolem sinua coctolises
neurydhes / ettes sinun Henges
laupiudhen cautta / meite sinun
Canssaxes walita ja omasta
tadhoijsit / meite henesse
hengelisexj Israelixi wdhistaijsit
/ ja iellens catuman ja
paranoxen synnytteisit /
Sitelehin meite   palautta / ja
sinun tyges todhen / ja achkerun
cansa meiden sydhemet wädhe /
ette me nijn  lackaijsim coleman
ja pimeydhen töiste /
Häädhe mös meisse synnin
waldakunda / alaspolghe meisse
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dempfe in vnss die begirden /
gedancken wort vnnd werck des
fleyschs vnnd seins gangs.
Richt vff vnnd  stell vnss zur
besserung / vnnd buss vonn
vnsern bösen wegen vnnd
wandlen.  Lass vnsere glider
dienen der gerechtigkeyt zur
heyligung.  Verleihe das
zunemen inn allen guten vnnd
dir beheglichen wercken / mit
überfluss / damitt wir nit im
fleysch leben / sonder von allen
desselbigen befleckungen vnnd
mackelen ablassen / vnd also in
dein reich eingesatzt / das wir
durch die vergiessung deines
theuren bluts (darinn
du reynes vnuermackeltes
lämlin vnss gewaschen hast)
die vergebung vnserer
manigfeltigen grossen sünden
erlangen mögen /
Amen.

ne lihan himot / aijatoxet / sanat
ja töedh / ja caiki henen
menons /
Ylenne / ia cohenna meite
catumisehen <ja parannoxehen /
meiden pahasta tieste ja
waelluxesta / Anna meiden
iäsenten wanhurscautta paluella
/ pyhitoxehen / Anna sen
casua caikissa hywuydhesa / ia
sinun keluolisisa töijsse /
corghon cansa / iolla eij me
lihassa eleisima / mutta caikista
sen pilcuista ia taplicasta
lowuijsima /  Ia nijn sinun
waldakundas istutetaijsima /
ette me sinun callin weres
wloswotamisen cautta (iossa
sine pudhas sastumatoin Caritza
olet meite wiruttanut)
madhaijsim meiden
moninaijsten swrein syndem
andexiandamisen saadha /
A  M  E  N.

Agricola on suomentanut tämän tavallista parempana pitämänsä rukouksen,  iuri hyue Rucous, (3)

hyvin sanatarkasti Bekantnusista.238  Ainoat poikkeamat ovat woltst ja mögen -sanojen (38, 42)

kääntämättä jättäminen.  Agricolan omia lisäyksiä ovat pienet sanat mös, sisun ja caiki (18, 24, 47).

Agricola lisää mainintoja erityisen hyvinä pitämiinsä rukouksiin kaikkiaan kuusi kertaa

rukouskirjassaan.239 Kaksi näistä ”kunniamaininnoista” on saanut Bekantnuksen rukous (A10 ja

A29) On mahdollista, että Agricola on saanut mallin tällaisiin mainintoihin Preussin hallitsijan

herttua Albrechtin rukouskirjasta Feürzeug Christlicher andacht, jossa sellainen esiintyy ainoan

kerran Agricolan käyttämissä rukouskirjan lähteissä.240

Agricola on todennäköisesti tarkoittanut taivaallista valtakuntaa kirjoittaessaan tuleuaijsen (10).

Pitäisi olla taiualisen waldakunnan tulemisen. Saksankielisessä pohjatekstissä on zukunfft dess

reichs der Himmel.

238 Ks. Capito 1536, 113–114.
239 MAT I, 503, 510, 530, 603, 665, 667.
240 MAT I, 665; Gummerus 1955, 444.
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Bekantnus  22; CS 944

Umb gnad vnnd barmhert-
zigkeyt

HERR Allmechttiger Gott /
Erbarm dich über vnnss
armen / dann nach dem wir
keyn verantwortung noch
entschuldigung für dir haben
mögen / Bitten wir
armen sünder
dich vnsern Herrn vnnd
Gott / das du mitt vnss nach
gnaden vnnd barmhertzigkeyt
handlen wöllest / vnnd
dich über vnnss erbarmen.
Darumb erbarme dich vber vnss
/ O Herr barmhertziger
Gott Amen.

A 11
Agricola  509–510

Ette me saijsim Iumalan
Armon ja Laupiudhen.

HERRA caikiwaldias Iumala /
armadha sinuas meiden
waijuasten pälle / Sille etteij
meille sinun edheses ychten
wastausta / eijke ychten
wilkistöstä ole /   Nijn me
wihileitzet synniset rucolema
sinua meiden HERRAN ja
Iumalan / ette sine meiden
cansan / armon ja laupiudhen
cautta tadhoijsit kieutte / ja
sinuas meiden pällen armachta
/ Sentedhen armadha meiden
pällen / O HERRA laupias
Iumala Amen.

Rukous on sanatarkka suomennos Bekantnusista. Capiton tekstissä on Bekantnusista ja Agricolalta

puuttuva laajennus.241 Agricola kääntää sanan armen sekä termeillä waijuasten (5) että wihileitzet

(9).242

241 Ks. Capito 1536, 114.
242 Ks. vaivainen sanan synonyymejä Vartiainen 1988, 184–186.
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B 13
Bekantnus  22–26; CS 945–
946

Zu der heiligen Dreifaltigen
eynigkeyt / vmb einen waren
Glauben.

O Allmechtiger barmhertziger
Gott / schöpffer himmels vnd
der Erden / dieweil du vnnder
allenn Creaturen auss
grosser güte allein den
menschen dir zum göttlichen
bild geschaffen hast /
vff das er durch dein
mitgleiches
ewiges Wort / durch deinen
eynigen sun Ihesum Christum
im heyligen Geyste
aussgemustert /
vonn oben herab
wider geborn /
gebessert / vnd
auss disem irdischen
vergencklichen leben / inn
dass götlich ewig himlisch
leben gezogen /
vnd auss gnaden
eingefürt würden. Darumb
du desselbigen deines suns
nit verschonet /
sonder in
für alle menschen
inn bittern tod gegeben /
vff dass
wer in jn glaube
nit verdirbe / sonder hab das
ewig leben.
So komen wir armen
menschen
heut für dein angesicht /
klagen dir souil wir immer
mögen / nit alleyn den
grossen vnglauben / die elend
blindheit vnd vermessene
vnwissenheyt vnsers
verbossten hertzens sonder
dass wir auch sollichs gar nit

A 12
Agricola  478–483

Toijnen Rukous Isen
Iumalan tyge / wahwan
wscon edheste.

<O Caikiwaldias laupias
Iumala / taijwan ja maan loija
/ ettes <caikein lootudhen
seas / >ydhen Inhimisen /
<waijwoin sinun
<Jumaludhes cuuan ielken /
<swresta armostas loijt /
<senpälle / ette hen sinun
ydencaldaijsen / ja
<ijancaikisen Sanas sinun
aijnoan poias / Iesusen
Christusen cautta / pyhes
henges pidheis
kircastettaman / päldepein
iellenssynnytette / >peijwe
peijwelhe sen wdhistetta / Ja
teste mailmaijsesta ja
catowaijsesta elemeste / nijn
sijhen Pyhen / taijwalisen / ia
ijancaikisen elemehen / sinun
armostas >tachtoit sen
<siselle iodhatta / Jonga
tedhen mös edh sine
armachtanut / sinun poicas /
mutta henen / caikein
Inhimisten tedhen /
catkerahan colemahan /
annoit / eteeij yxiken / ioca
henen pällens wsco / pitenyt
huckaundeman / <mutta
saaman sen ijancaikisen
elemen / Nijn me wihileitzet
synniset Inhimiset / tulema
nyt sinun caswos ethen / ia
walitam <sinulle / quin me
enimen taidham / eij waan
sen swren epewscon / sen
onnettoman sokeudhen / ja
meidhen heijun sydhemen /
ärittömen
tyhmeydhen teden / Mutta

C 12
Capito  114–117

AD SACROSANCTAM
Trinitatem, pro uera fide.

MIsericors Deus,
creator coeli ac terrae,
Quandoquidem
unum hominem

ad imaginem tuam
consequendam creasti.
Et ut ab ea per in
obedientiam elapsum
per coequale uerbum
unigenitum filium tuum
Iesum Christum in spiritu
sancto expolitum
de supernis in illam
regignere, in dies
in melius refingere, et
ex hac terrena
ac peritura in
illam aeternam,
coelestem, ac diuinam uitam,
per gratiam inducere uoluisti,

huiusque gratia
filio tuo non pepercisti, sed
pro uniuerso
genere hominum
in mortem acerbam eundem
tradidisti, ut non pereat,
quisquis in illum crediderit.

Ideo nos abiecti
homuntiones in conspectum
tuum hodie prodeuntes
querimur, et cum lachrymis
cordis deploramus, non
solum impiam incredulitatem,
crassam caecitatem,
proteruam ignorantiam,
consilia et studia praepostera
cordis nostri deprauati, sed



96

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

wider zu hertzen nemmen

noch erkennen mögen / ja
vil mer dass wir vnsern
vnglauben für glauben halten
/ vnsere blindheit für das
liecht ergreiffen / das fleysch
für den geist auffblasen / vnd
in Summa / das was kaum
den minsten schein hat
göttlicher dingen / für das
best wesenn vnnd für deine
warheyt aussgeben / dabey
auch so sicher einherfaren on
alle forcht / gleich ob wir mit
dem tod ein bundt geschlagen
/ vnd mit der Hell ein abrede
gemacht / wie der Prophet
sagt /

Ia gleich ob wir den Himmel
schon eingenommen hetten /
vnd vor dir die aller besten
weren /

so es doch (ach Gott)
vnsere frücht /
vntugent / eygenlieb /
rachsal / neid /
grimm / hochmut
vnd die gleissnerischen tück
dess bösen lebens
wol aussweisen /
was wir für ein baum sein
mögen.  Dardurch wir dann
vnsers vnglaubens / deines
grossen zorns / vnd
ernstlichen gerichtes billich
solten vberzeugt werden.

Das hertz ist kalt / die ware
lieb ist gantz verloschen / alle
güte vnnd gedult ist
vndergangen.  Wir haben nit
alleyn keyn ernst zu deinem
erkandtniss /

mös etteij me / eijke ensinge
semmotosita >hirmusita
pilcoija muistelem / emmeke
swingan ymmerdhe / <Hija /
sen pahembi on / ette me
meiden epewscon pidhem
wscon edheste / Sockeudhen
pidhem walkenna / Lihan me
pidhem hengen edheste / ia
päldiskein / mite tuscal on
Iumallisten cappalein wario /
sen me <parassa / ia sinun
totudhes edheste pidheme.
Sitelehin mös me nijn
murheta waellam / paitzi
caike pelco / ninquin me
coleman cansa lijton / ia
heluetin cansa olisim
sowinon tehnyuet / Prophetan
sanan ielken /

<Hija / iuri nijn / quin me io
olisim Taijwahan omistanut /
ia ninquin me olisim ialomat
/ >ia caikein swrimat sinun
Silmeis edhes /
Ah HERRA Iumala /
<quitengin meiden
hedhelmesten / quin on /
<wighast / omast rackaudhest
/ catehudhest / costonhimost /
iulmudest / hirmusudhest /
coreudhest / kieloijtuxest /
wieckaudhest / ia <pahan
elemen wlconkullaijsest
sisust / sangen tarcasta
osotetan /
mingecaltaijnen pw / me
wiele olema / Ioijnenga
cautta me sinun swren wihas
/ ia cangian domios/ olema
tosin >anssanut / Sille
sydhen on kylme / se totinen
rackaus / on iuri sammutettu /
caiki hyweys ia kerssimys /
ombi catonut / Eij ole meille
waijwoin ychten achkerus
sinun tundemistas saadha /

etiam, quod huiusmodi
horribiles blasphemias
nequaque recolimus, neque
adeo intelligimus, imò ne
possumus quidem intelligere,
quin potius incredulitatem
nostram pro fide
praedicamus, caecitatem loco
lucis habemus, carnem quasi
spiritus esset assentatione
turgidam inflatamque
reddimus, et ut semel
dicamus, quod aegre uel
tenuissimam speciem
religionis repraesentat, prae
illius substantia natura ac
ueritate certissima
depraedicamus, et in illo
errore tanta securitate,
uacuique timore, incedimus.
Quasi cum morte foedus, et
cum gehenna transactionem
fecissemus, iuxta dictum
prophetae.  Non aliter ac si
coelum ipsum olim
occupassemus,
et in oculis tuis plurimi,
omniumque maximi essemus.
Ah Deus meus,
 ex fructibus nostris,

ex amore nostri, ex
improbitate, inuidentia,
uindictae appetentia,
furore, et rursus ex superbia,
adulatione, uoluptatum
studio, hypocriticis conatibus,
per omnem uitam nostram
extantibus, qualis arbor adhuc
simus, facile arguiter.
Ex qua quidem re
incredulitatis manifestae, et
iram et iudicium seuerum
commeriti certo uidemur, et
si uolumus agnoscere, cor
nostrum alget, uera dilectio
extincta est, omnis bonitas,
omnis longanimitas intercidit,
non solum nullo studio
tenemur ad consequendam
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sonder es ist auch vns alles
zuwider was
das geheymniss dess waren
glaubens anlanget / was dein
götlich weissheit / himlische
güter / vnd ewigs leben
erfordert.

Ach herr Gott erbarm dich du
brunn der barmhertzigkeit.
Lass abgehen auss deinem
munde das wort dess
glaubens / schaff newe oren
vnnd hertzen / damit wir
dasselb vonn dir hören /
versteen / vnnd bewaren /
auch imm gehorsam
desselben on vnderlass
wandeln / vnnd das ewig
leben haben mögen.  Dann es
ist ie solches wort nichts
anders dann dein Sun / dein
weyssheyt / stercke vnd arm /
vnser HERR Iesus Christus.

O Iesu Christe du Hertzog
der ewigen seligkeyt /
welchem der Vatter allen
gwalt geben hat zu eym
aussteiler der himlischen
güter vnnd Fenrich des waren
glaubens  gsesst hat /
besuch vnnss heute
mitt genaden
durch deinen H. Geyste / mitt
der einwirckenden krafft
deiner vfferstehung von
todten / vff das wir deins
leidens blutuergiessens /
sterbens / vnnd
aufferstehens imm glauben
geniessen / dadurch
wir die gerechtigkeyt dess
glaubens / die du selbs
bist inn aller
gottseligkeyt entpfahen / vnd
mit den werken dess glaubens
/ zu ewigen preise deines

Mutta se caiki on mös
meiden wastan / mite sen
oijkean wscon salaijsudhen
tulee / mite mos sinun
Iumalinen wijsaus / mite ne
taijwaliset hywuydhet / ja
mite sen ijancaikisen elemen
cochtoline olis / >nijte
meidhen mielen   ylencatzopi
/ ja hylkeije /
<Ah Herra Iumala / sine
laupiudhen lädhe / armadha
meiden pällen / Anna sinun
suustas / sen wscon sanan
wlgoskieudhe / loo wdhet
corwat ja sydhemet / ioijlla
me sen sinulda cwlisim /
ymmerdhaijsim / ketkesim /
ia mös sen palueluxes
lackamat waellaijsim / ja sen
ijancaikisen elemen saijsim /
Sille se on tosin sencaltaijnen
sana / quin on sinun poicas /
sinun wijsaus / wäkewys / ja
sinun käsiwartes / meiden
Herran Iesus Christus / Amen

O Jesu Christe / sine sen
ijancaikisen awtudhen
päruchtinas / iollen Ise
caiken wallan andoi /
tawalisten hywuytten
iacaijaxi / ia sen oijkean
wscon lipunkandaijaxi
pannut on / <etzi meite
tenepene sinun armollas /
pyhen hengen cautta / sinun
coleista ylesnousemises /
ierkyweisen woijmas cansa /
<Senpälle / ette me / sinun
kerssimises / weren
wotamises / colemas / ia
ylesnousemises / wscossa
<nautitzisim / ionga cautta
me / sen wscon
wanhurscaudhest / iocas itze
olet / madhaijsim  >totises
Iumaludhes saadha / ia sen /
wscon töidhen cansa / sinun
Taijwalisen Ises /

cognitionem tui, sed etiam
quicquid ad
mysterium uere
fidei attinet,
quicquid
coelestibus bonis
et uitae aeterne
consentaneum, id animo
nostro refragat et odiosum
est.
Domine Deus,
fons misericordiae miserere
nostri, ex ore tuo in corda
nostra uerbum fidei
promanet, crea nouas
aures et corda noua, ut illud
ex te audiamus,
intelligamus, conseruemus, in
illius obedientia perpetuò
ambulemus, et tandem
uitam aeternam uere
possideamus. Quia omnino
nihil aliud est uerbum tale
quàm filius tuus, sapientia,
fortitudo, et brachium tuum
Dominus noster Iesus
Christus.
Iesu Christe
dux aeternae foelicitatis,
cui pater
omnem dedit potestatem,
et distributorem coelestium
bonorum, et antesignanum
uerae fidei constituit.
Visita nos
hodie gratia tua,
per spiritum sanctum.
Emineat in nobis efficax
quaedam uis interior tuae à
mortuis resurrectionis, ut
passionis, effusionis
sanguinis, mortis ac
resurrectionis tuae per fidem
reddamur participes,
quò iustitiam
fidei, quae
tu es, cum uera
pietate percipiamus, et illam
operibus fidei, coelestis pater
pro augenda
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himlischen  vatters bezeugen
mögen.
Ach Herr Iesu / stehe auff
vnnd  beschütz dein volck.
Wöllest dem Satan nit
zulassen / das er für den
waren glauben eynen
gedichten wohn auffrichte /
fürs lebendige wort eyn
todten buchstaben einfüre /
für die gwisschafft eynen
zweifel / ja
dass finsterniss für eyn liecht
vffwerffe.
Erbarme dich vnser Criste /
erzeug dein herzligkeyt / vnd
die krafft deines heyligen
geysts.

O Du heyliger Geyst /
eyn Gott mit dem Vater vnd
dem Sun in macht vnnd eeren
du tröster aller inn Gott
betrübten hertzen / der du bist
ein Geyst dess glaubens / der
liebe / des liechts vnnd aller
himlischen gaben / komme
mitt dem hellen
glantz götlicher
glarheyt / vnnd bringe das
himelisch liecht des glaubens
in vnser gwissen dadurch wir
vnsern vnglauben vnnd
vnwissenheyt
nit alleyn erkennen mögen /
sonder auch
gnediglich dauon entledigt
vnd mitt reichem
völligen verstandt
göttlicher weissheyt inn der
gewissschaft des waren
glaubens vmb Christi willen
begabet vnnd erfüllet werden.
Wapne vns mit dem schilt
des glaubens vor allem
feurigen gschoss vnnd
vngestümmigkeyt des
arglistigen bösen geystes /
dass wir gesterckt werden
imm Herren / eynen

<ijancaikisexi kijtoxexi /
tunnustaijsim /
<Ah HERRA Jesu / nouse
yles / ia wariele sinun canssas
/ Ele salli perkelen / ette hen
wahwan wscon edheste /
>turhan lwlon
<ylesoijendaijs / Sen elewen
Sanan tedhen / colewaijsen
kirian rachtu siselletootaijs /
Sen wissydhen tedhen eij
saattaijs epeyxen / <hija / eli
walkeudhen tedhen
pimeydhen <corghottais /
Armadha meite HERRA Iesu
Christe / <osotta sinun
>cunnias / ia sinun pyhen
henges woijma / Amen

O <sine pyhe hengi / Isen ia
poias cansa <yxi Iumala /
woijmas ia cunnias
>ydencaltaijnen /
Murhelisten <sydhenden /
lohuttaija / ioca olet wscon /
rackaudhen / walkeudhen / ia
caikein Taijwalisten Lahiain
hengi / tule <sille kircalla
paijstella Iumaludhen
walkeuxesta / ia too se
taijwalinen leijmahus /
>totisen wscon cansa meiden
omatundoon / Ionga cautta
me meiden epewsco / ia
tyhmyten / emme waan
tundesim / Mutta mös ette me
<armolisesta nijste
eroijtetaijsim / ia <rickan
teudhelisen ymmerdhyxen
Iumallises wijsaudhes / sihen
totisen wscon wissituxes /
Christusen tedhen /
lahijataijsime ja teuteteisime /
Hangitze meite wscon
kilwelle / <caiki
tulisi noolia wastan / ia sen
paha elkisen rymen hengen
iulmaudhen wastan / ette me
herrasa wahwenisema /
madhaijsim wscon

gloria tua testatam faciamus.

Domine Iesu exsurge
ac defende populum tuum.
Ne Satanae permiseris pro
uera fide,
uanam illi opinionem
ingerere.  Pro uiuo
Dei uerbo literam
mortuam inferre,
pro certitudine

dubitationem, proque
lumine tenebras persuadere.
Miserere nostri
Christe,
gloriam et uirtutem spiritus
tui sancti in nobis explana.

O sancte Spiritus, Deus cum
patre et filio,
potentia et gloria
par,
afflictorum animorum
consolator, qui es spiritus
fidei, dilectionis, lucis, et
omnium coelestium donorum
spiritus.  Adueni fulgida
claritate diuini splendoris,
et adfer
lucem coelestem,
fidem ueram
in conscientias nostras.
Per quam non solum
incredulitatem et imperitiam
nostram agnoscamus, sed
etiam ab his malis liberemur,
intelligentia diuinae
sapientiae consummata
per certitudinem
uerae fidei
propter Christum
condonemur et repleamur.
Indue nobis scutum fidei,
quod uale at
contra ignita tela,
et furores nephandissimi
spiritus, ut
in domino roboremur,
uirilem dimicationem fidei
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ritterlichenn kampff des
glaubens kempffen / des
Satans reich /
dise Welt / vnd alle
feindtliche anschläg
vberwinden. Vff das wir
zuletzst das end dess
glaubens daruon bringen
mögen / das ist die seligkeyt
der seelen / vnd das ewige
leben / Amen.

campauxes />wrhon
paijneluxen päätte / ia
perkelen waldakunnan /
temen Mailman / ja caiki
waijnoliset aijwotuxet /
ylitzewoitta / <Senpälle / ette
me wijmengi / sen wscon
lopun / sijtteken saijsim / se
on / Sieludhen autuus / <ia se
ijancaikinen eleme /
A M E N.

perficiamus,

regnum Satanae,
huius mundi
et hostiles insidias
uincamus, quo
tandem finem fidei nostrae
consequamur salutem
animarum nostrarum.
Amen.

Tässä Pyhälle Kolminaisuudelle osoitetussa kolmiosaisessa rukouksessa Agricola on käyttänyt sekä

Bekantnusia että Capiton tekstiä lähteenään.  Käännös pohjautuu pääasiassa Bekantnusin tekstiin.243

Se käy ilmi useimmista sanavalinnoista.  Agricola on kuitenkin monissa kohdin valinnut

latinankielisestä lähteestä Bekantnusin  tekstistä poikkeavia sanontoja.

Agricola jakaa tämän rukouksen tavallaan kolmeksi rukoukseksi laittamalla itsenäisesti sanan Amen

myös ensimmäistä ja toista uskonkappaletta käsittelevien rukousten perään. Tämän jaon johdosta

Agricola on poistanut otsikosta kolminaisuus-käsitteen ja korvannut sen pelkästään ensimmäiseen

uskonkappaleeseen liittyvällä otsikolla.

Agricola muuttaa pohjatekstien oikeaa uskoa waren/uera (2) tarkoittavan sanan vahvaksi uskoksi.

Tämän pieneltä näyttävän korjauksen perusteella voisi ajatella, että reformaattoreiden tärkeänä

pitämän oikean luterilaisen uskon korostaminen ei Agricolalle ole erityisen keskeistä. Vahvalla ja

oikealla uskolla on selvä käsite-ero. Kuitenkin hän rukouskirjan esipuheessa mainitsee luterilaisen

opin olevan kirkkaan.244

Huolellinen Agricola lisää pienoisevankeliumista lainattuun katkelmaan sanan yxiken (31). Uudessa

testamentissaan Agricola käyttää kuitenkin vastaavassa kohdassa sanaa Iocainen.245

Erittäin harvinainen hija-sana (48, 68, 155) esiintyy tässä rukouksessa kolme kertaa, Agricolan

muussa tuotannossa vain kaksi kertaa.246 Hija-sanaa Agricola käyttää korvaamaan saksankielisessä

243 Vrt. Gummerus 1955, 256.
244 Mutta nyt on Oppi hywe kirckas / callis. MAT I, 96.
245 MAT II, 251.
246 IA I, 165; II, 713. Vanhan kirjasuomen korpus http://kaino.kotus.fi/korpushaku/vks-haku.xql. MAT II, 11; III, 725.



100

alkutekstissä olevaa Ja-huudahdusta. On vaikeaa päätellä, miksi hija esiintyy vain tässä

rukouksessa. Lutherin Isä meidän -parafraasissa Agricola lainaa latinan sanaa Eia vastaavanlaisessa

tapauksessa ja kirjoittaa Eija.247

Agricola suomentaa vermessene/proteruam-sanan onnettoman-sanalla (41). Julkea esiintyy suomen

kirjakielessä vasta 1600-luvulla.248

Capiton lisäämää praedicamus-sanaa (53) Agricola ei noteeraa, vaikka olisi sillä voinut korostaa

sananjulistusta.

Minsten/aegre-sanat Agricola suomentaa tuscal (54), joka merkitsee samaa kuin tuskin. Sana tuskin

esiintyy suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran vasta 1644.249

Juhlallista kulkuetta tarkoittavan einherfahren/incedimus Agricola kääntää arkisemmin Waellam

(59).

Messun kyrie on soinut Agricolan mielessä hänen lisätessään sanat armadha meiden pällen (106–

107).250

Gehorsam/obedientia-sanat Agricola suomentaa palueluxes (113). Kuuliainen-sanan Agricola

tuntee, mutta ei jostain syystä käytä sitä tässä.251

Agricola ei käytä herttua-sanaa, vaan suomentaa Herzog/dux-sanan päruchtinas (123). Herttua

esiintyy suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1593.252

Pohjakielissä olevan Satan/Satanae Agricola kääntää perkelen (148, 194)

Gewisschaft-sanalle Agricola ei löydä suomenkielistä vastinetta, vaan tyytyy germanismiin

wissituxes  (183). Tunnollinen-sana esiintyy suomen kirjakielessä vasta 1745.253

247 MAT I, 818; Gummerus 1955, 596.
248 Jussila 1998, 74.
249 Jussila 1998, 278. Tuska-sanan yksikön adessiivi on tuskalla ja monikon instruktiivi tuskin.
250 MAT III, 86.
251 Jussila 1998, 121.
252 Jussila 1998, 52.
253 Jussila 1998, 275, 307.
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Vnwissenheyt/imperitiam Agricola kääntää tyhmyten. Hän tuntee kyllä sanan tietemettydhesens ja

on suomentanut sillä vnwissenheyt-sanan yhden kerran rukouskirjassa. Uudessa testamentissa

vastaavia sanoja on useampia.254

Agricola suomentaa liecht/lucem-sanat leijmahus-sanalla (173). Syynä tähän lienee latinankielisessä

tekstissä edellä ollut fulgida-sana (170).

Vapauttamista tarkoittavia sanoja Agricola käyttää muissa teoksissaan, mutta ei rukouskirjassa. Hän

suomentaa entledigt/liberemur-sanat eroijtetaijsim (180).  Sana esiintyy yhden ainoan kerran

Agricolan kirjoissa tässä muodossa.255

Ritarillisen kamppailun ritterlichenn kampff/uirilem dimicationem Agricola suomentaa wrhon

paijneluxen (193-194). Urho lienee syntynyt vanhemmasta uros-sanasta. Ritari-sana esiintyy

suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1570.256 Murresana paijneluxen on painella-verbin johdos

ja tarkoittaa taistelua.

Tawalisten  (125) on painovirhe. Samoin Sana-sanan tilalle on tullut vahingossa Saman (152).

254 IA I, 620; Gummerus 1955, 487, 570; Jussila 1998, 268.
255 IA I, 99–100;  II, 662. Vrt. Jussila 1998, 294.
256 Jussila 1998, 224.
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B 14

Bekantnus 26; CS 946–947

Vmb zunemen vnd bestand
im rechten Glauben.

Almechtiger ewiger
gütiger Gott vnd HERR / ein
Vatter vnsers Herren Iesu
Christi deines eynigen
geliebten Suns / wir / die wir
etwan abtrinning vnd deine
feind in vnserm sinn / in
vntugent vnd bösen wercken
gewsst sein / welche du nun
versünet hast inn dem leib des
fleyschs des selbigen deines
suns durch den todt / vnd von
der finsternuss zu dem
wunderbarenn liecht deiner
herrligkeyt im glauben hast
beruffen / vff das du vns als
kinder dess liechtes / heilig / on
mackel / vnsträflich für dein
angesicht bringen vnnd stellen
möchtest.  Wir bitten dich
bättlich / du wöllest vnns
meren dein genad / vnd das
kleyn angezündet kerzlin des
glaubens immer ie mehr durch
dein göttliche krafft vffblosen /
dass ein brennends fewer
darauss werde / auff das wir in
einem waren glauben behalten
/ darinn zunemen vnnd
auffwachsen / dass wir
gegründet/ stet / fest vnnd
vnbeweglich
inn der hoffnung des ewigen
lebens / welliche durch
dein Euangelium
verkündigt ist / beharren vnnd
befunden werden.  Durch
deinen sun Ihesum Christum
vnd vnsern Herren.
Amen.

A 13

Agricola 506–507

Ette me oijkean Christilisen
wscon saijsima.

CAikiwaldias / ijancaikinen /
hyue Iumala ia HERRA / sine
meiden Herran Iesusen
Christusen / sinun Aijnocaijses
Ise / me quin aijna olema
cangiat / ja sinun wiholises
meiden Tunnosa / wighoijsa / ja
pahoijsa töisse / ollehet / Iotcas
olet nyt itzelles sowittanut /
saman sinun Aijnocaijses
Rumin lihasa / coleman lepitze /
Ia sijhen ihmelisen walkeutehen
/ sinun HERRAVDHES
wscohon / pois pimeydhesta
cutzunut olet / senpälle / ettes
meidet / ninquin walkeudhen
Lapset / pyhexi ilman pilcuita /
sinun caswos edhes /
nuchteitomaxi madhaijsit tootta
ia asetta / Sinua hartasta me
rucolema / ettes meille sinun
Armos liseisit / ja sen wehen
sytytettyn wscon Kipinan / aijna
enemin ja enemin
yleshehutaijsit / ette sijte tulis
yxi palaua ja eleue tuli /
senpälle / ette me ydhesse
oijkeas wscos pidheteisim /
henese caswaijsim ia lisenysim
/ ette me pärustettut /
pystyweiset / wahwat /
horijumata ia notkistumata /
sen ijancaikisen elemen
toijwouxes / ioca sinun
Euangeliumis cautta on
iulghistettu / odhottawaiset ia
leuteweiset olisima / Sinun
poias Iesusen/ ia meiden
HERRAN cautta /
A  M  E  N.
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Tämän rukouksen lähteenä on Bekantnus.257  Agricola on jättänyt suomentamatta kohdat geliebten

suns (6) ja durch dein göttliche krafft (26–27). Aijnocaijses-sanalla (12) Agricola korvaa

Bekantnusin lausekkeen deines suns (ja Capiton Christi filij tui). Tämä ratkaisu on kaikua edellä

olleesta Aijnocaijses-sanasta (6), jonka Agricola on kääntänyt Bekantnusin deines eynigen

lausekkeesta (Capitolla unici… tui). Aijnocaijses esiintyy Agricolan tuotannossa vain hänen

rukouskirjassaan, jossa se esiintyy 44 kertaa eri muodoissaan.258 Yleensä Agricola suomentaa sen

saksan eynigen/eingeboren tai latinan vnigeniti/vnicum-sanoista jättäen kääntämättä siinä

yhteydessä sanan sun tai filij/filium.  Agricola korvaa esimerkiksi ilmaisun deines suns sanalla

aijnocaijses. Aijnocaijses-sanan käyttöön Agricola näyttäisi saaneen vaikutteita lähinnä latinan

unigenitum tuum ilmaisusta.

Agricola lisää hyvin erikoiseen yhteyteen refleksiivipronominin itzelles (11).259

Tautologisen paratagman takia Agricola on lisännyt notkistumata-sanan (34). Se esiintyy vain

tämän yhden kerran Agricolan teoksissa.260

257 Ks. Capito 1536, 117–118.
258 IA I, 5.
259 Ks. Agricolan refleksiivipronomineista Merimaa 2007, 115–116.
260 IA I, 390.
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B 15

Bekantnus 26–28; CS 947

Vmb das erkantnis Christi
zu dem Vatter.

ACh HERR Gott
allmechtiger himmlischer
Vatter / dieweil du deinen
Sun Iesum Christum auss
grundtloser barmhertzigkeyt
zu einem Mitler / fürsprecher
/ vnnd eynigen versüner
zwischen dir / vnnd vns hast
fürgestelt / durch jn alle gnad
vnd barmhertzigkeyt
beweiset / vnnd  die
himelischen schätz des
ewigenn lebens ausszuteylen
versprochen / inn dem / so er
von dir ins fleysch
aussgesandt/ ist mensch
worden / vnd hat den bittern
todt vmb vnserer erlösung
willen gelitten / sein blut zur
vergebung vnserer sünden
vergossenn / nachdem er
auch durch deine göttliche
krafft vnd mechtige sterck ist
aufferweckt vnnd
zu deiner rechten
ins himlisch wesen
gesetzt worden /

den heyligen Geyst / so
entpfangenn / vnd die gaben
desselbigen oder alles
glaubig fleysch ausszugiessen
/ So kommen heut wir arme
vnwissende menschen /
schreienn zu deiner
vätterlichen liebe /
die du gehabt hast zu allen
ausserwelten
inn Christo ehe
der Welt grund ist
gelegt / du wöllest vnns
geben den Geyst der

A 14

Agricola 483–485

Isen Iumalan tyge / poian
tundemisen tedhen /
Rucous.

ACh HERRA / caikiwaldias
Iumala / >ia taijwalinen Ise /
ettes sinun poias Iesusen
Christusen / pohiatomast
armosta / welimiehexi /
edheswastaijaxi / ia
sowittaijaxi / sinun ia meiden
welillen asettanut olet /
Iongas cautta armon / ia
laupiahudhen sine iaghat / Ia
ne taijwaliset tawarat / sen
ijancaikisen elemen
wlgoshaijotat / sen poolesta /
ette hen sinusta / lihan ombi
ledhetetty / ia on Inhimisexi
tullut / ia on sen catkeran
coleman / meiden lunastuxen
tedhen / <kerssinyt / henen
werens / meiden syndijen
andexiandamisen tedhen /
<wlgoswodhatti / Ia sijtte
sinun Jumallisest woijmastas
/  <ia wekewelle awulla /
ombi >colemasta /
ylesherätetty / Ia sijne
<taijwalises menos / on sinun
oijkialles istutettu / >Ia on
caikein cappalein pälle /
wallan saanut / ia pyhen
hengen lahijoijnens / caikein
wscolisten Lihan pälle /
wlgoswodhatti / Nijn me
waijwaiset / ia tyhmet
Inhimiset / nyt sentedhen
<tulema / ia auxenhwdhama /
sinun Isellist rackauttas /
ionga sine olet pitenyt /
caikein tyge / Christusesa
wlgoswalittudhen / ennen
quin mailman perust
pandin / ettes meillen
annaijsit wijsaudhen hengen /

C 14

Capito 118–119

PRO COGNITIONE
Christi, ad Deum Patrem

ACh Domine Deus
omnipotens, ac coelestis
pater.  Quia filium tuum
Iesum Christum aduocatum,
conciliatorem, et arbitrum ex
mera misericordia
inter nos te
dedisti,
per quem gratiam et
misericordiam exhibes, et
coelestes thesauros
aeternae uitae
dispensandos promisisti.
Ex eo, quod à te in carnem
missus homo
factus est, et acerbam
mortem propter nostram
redemptionem subijt,
sanguinem suum pro
remissione peccatorum
nostrorum dependit:
uirtute tua

excitatus à mortuis,

ad dextram tuam
consedit, et
accepta potestate rerum
omnium spiritum
sanctum, ac dona super
omnem carnem credentem
effudit.
Proinde nos miseri et ignaui
homines,

paternam tuam dilectionem,
qua teneris erga
omnes in Christo
electos, antequam
fundamenta mundi
iacerentur, imploramus, et
oramus, ut nobis dones
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weissheyt / vnd offenbarung
zum erkantniss desselbigen
deines suns vnsers Herrn Iesu
Christi / vnd dein selbst
durch jn/ das wir dich den
Vatter im sun / vnd den Sun
mit dir Vatter imm heyligen
Geyst / ein
Gott vnnd Herrn erkennen
möchten.  Gib
erleuchte augen vnserer
verstentniss / vff
das wir warhafftig sehen
mögenn / wie wir
gnediglich auss den
finsternissen zu deinem
wunderbaren liecht beruffen
werden /
Welches da sei die hoffnung
solches himelischen beruffs /
vnnd welches sei der
reichtumb des herrlichen erbs
inn deinen heiligen / vnd
welches sei die
vberschwenckliche grösse
deiner macht / in allen waren
glaubigen nach der würckung
deiner mechtigen sterck / die
du gewircket hast inn Christo
/ als du jn
von todten hast vfferweckt /
vnd zu deiner rechten imm
himlischen wesen sitzen
lassen / vnnd hast jn für allen
dingen zum haupt der gemein
geben / welliche da sein leib
ist.
Verleih vns einen waren
lebendigen glauben / dadurch
wir auch jm angehesstet vnd
glider seines leibs sein mögen
/ damit wir alle fülle deiner
götlichen gnaden
schöpffen / vnnd dir deiner
gütte vnnd barmhertzigkeyt
allzeit danckbar befunden
werden / durch den selbigenn
Iesum Christum
vnsern Herren /
der mit dir lebet vnnd

ia ilmotuxen / saman <sinun
poias / meiden Herran /
Iesusen Christusen / ia mös
sinun oman  ilmotuxes /
henen cauttans / ette me
sinun Ise / poiasa / Ia poian
sinun cansas / >O Ise /
pyhese hengese / ydhen
Iumalan / ia HERRAN tuta
madhaijsim / Anna
yleswalistetut silmet meiden
ymmerdhyxellen / <senpälle /
ette me totisesta nähdhe
madhaijsim / ninquin me
armolisesta wlgos
pimeydhest / sinun ihmellisen
walkeutes cutzutut olema /
>ette me tuta madhaijsim /
mingecaltaijnen se
taijwalinen cutzumisen
toijwous ombi / Cutca olisit
ne rickaudhet sen herralisen
perimisen / sinun pyhises / ia
cuca olis / sinun woijmas /
märetoin swruus / caikisa
oijkein wscowasisa / sinun
wekewen waickotuxes
>wrhohudhesa / <iotcas
Christusesa <tehnyt olet /
>sijnä / ettes henen
coludhesta ylesheräytit / Ia
sinun oijkeasas / <taijwalises
menos / henen istuttanut / <Ia
ette henen / caikein cappalein
pälle / Seurakunnan päen /
<ioca henen rumihins
ombi /
Laijna meille totinen elewe
wsco / Ionga cautta me mös
henehen lijteteijsime /
ninquin iesenet rumihis / ette
me caiken sinun <Iumaludhes
armon teutetyxen
ammenaijsim / Ia sinun
hywyttes <ia laupiuttas
wastan / aijna cunniallissa
leuteijsima / Saman sinun
poias Iesusen Christusen /
meiden HERRAN cautta /
ioca sinun cansas / elepi ia

spiritum sapientiae ac
reuelationis eiusdem domini
nostri Iesu Christi, ac
tui ipsius
per illum, quò nos
te patrem in filio, et filium
tecum ò pater
in spiritu sancto unum
Deum ac Dominum
noscamus.  Da
nobis oculos
intelligentiae
illuminatos, quò uere uidere
possimus, quanta
beneuolentia nos
è tenebris ad lumen tuum
admirabile uocaris.
Vt agnoscamus
qualis spes sit huius
coelestis uocationis.
Quae sint
diuitiae gloriosae illius
haereditatis in sanctis tuis.
Et quae sit exuberantissima
celsitudo potentiae tuae in
omnibus uere credentibus,
iuxta operationem
uirtutis tuae
in Christo.
In eo quod illum
è mortuis excitasti, et in
coelestibus à dextris tuis
sedere iussisti,

et ut ecclesiae tuae caput
esset, uoluisti.

Largire nobis ueram ac uiuam
fidem, per quam nos illi
tanquam
membra corpori
agglutinemur, ut omnem
plenitudinè gratiae tuae
hauriamus, et erga
bonitatem tuam omni
tempore grati
inueniamur.  Per eundem
Dominum nostrum Iesum
Christum.
Qui tecum uiuit et
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95 herrschet inn eynigkeyt des
heyligen Geysts / nu vnd
ewiglich on ende.  Amen.

hallitze / pyhen hengen
ychteyxes / nyt / ia
ijancaikisesta AMEN.

regnat in uirtute spiritus
sancti nunc et
semper. Amen.

Bekantnus on ollut tässä rukouksessa Agricolan pääasiallisena lähteenä, vaikkakin Agricola on

käyttänyt myös Capiton kirjaa. Agricolan Capitolta lainaamia sanoja on tavallista vähemmän.261

Niiden monien poistojen kohdalla, joita Capito on tehnyt, Agricola seuraa järjestelmällisesti

Bekantnusia. Erityisen huomionarvoista se on kahdessa kristologisesti ongelmallisessa kohdassa

(29, 76–77).

Capito on sivuuttanut tämän rukouksen latinankielisessä käännöksessään schwenckfeldiläisten

monofysitis -tyyppisen kristologian mukaisen korostuksen, joka ilmenee sanoissa ins himlisch

wesen (28) ja imm himlisch wesen (76–77).262 Schwenckfeldiläisten ”Christus glorificatus” -

teologiaan liittyvä käsite esiintyy Kristuksen kokonaan jumalallistunutta olemusta tarkoittavana

schwenckfeldiläisten rukouskirjassa kolme kertaa.  Schwenckfeldiläisen kristologian mukaan

Kristuksen inhimillinen luonto on jumalallistunut vähitellen kärsimisen ja ristinkuoleman kautta.

Ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen jälkeen Kristuksen ihmisyys on kokonaan jumaloitunut.

Capito jättää johdonmukaisesti kääntämättä himlisch wesen-käsitteen niissä tapauksissa, joissa se

liittyy Kristuksen olemukseen. Muualla hän kääntää sen joko sanoilla in coelestes illas conditiones

(C5, 104–105), in coelesti conditione (C8, 11–12) tai coelestia bona (C24, 11–12).

Kaikesta päätellen Agricola ei ole ollut Capiton tavoin huomannut schwenckfeldiläisten

kristologisista korostuksista. Hän on kääntänyt himlisch wesen -käsitteen schwenckfeldiläisten

ilmaisua lähelle tulevalla sanaparilla taijualises menos. Samaa ilmaisua Agricola käyttää myös

Uuden testamentin suomennoksessaan, jossa hän kääntää Ef. 2:6 kreikan kielen epouranios-sanan

niin ikään taiualises menos.263

Kun kristologisesti ongelmallinen käsite esiintyy viimeisen kerran schwenckfeldiläisten

rukouskirjassa, myös Agricola jättää sen Capiton esimerkkiä seuraten kääntämättä. Sillä kertaa

termin ohittamiseen on saattanut vaikuttaa myös ”Christus glorificatus” -teologiaa erityisesti

korostava sanamuoto inns ”vber”himlisch wesen (B26, 48–49). Samassa kohdassa Agricola

261 Vrt. Gummerus 1955, 262. Gummerus mainitsee mahdollisista yhtäläisyyksistä vain yhden ja pitää tämän rukouksen
pohjatekstinä ainoastaan Bekantnusia. Gummerus 1955, 261–263.
262 Ks. A5 wesen-sanan käytöstä Agricolan suomentaessa sen sanalla olemisen.
263 Ks. menos-sanasta Heininen 1999, 133–134. Ks. myös A38 (26).
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suomentaa niin ikään Capitoa seuraten ja inkarnaatiota korostaen myös katkelman, joka

Bekantnusissa on ilmaistu sanoin Ihn ferner nach der menschheyt erhöhet hast / vnnd zu deiner

rechter inns vberhimlisch wesen gesatz (B26, 45–49). Capitolla kyseisen kohdan kristologia on

erilainen: Postea iuxta carmen exaltatum in coelestia ad dexteram tuam collocaris (C25, 44–46).

Agricola katsoo parhaaksi seurata Capitoa ja kääntää klassisen kristologian mukaisesti Sitelehin

lihan polesta henen ylescorghotit Taiuasen / asettit henen sinun oijkealles (A25, 44–46).

Seuraavassa taulukossa on himlisch wesen -sanaparin käännösversiot Agricolalla ja Capitolla.

Suluissa olevat eivät liity Kristuksen olemukseen.

(B6, 106 inns himlisch wesen > A5, 106–107 taiualises menos < C5, 104–105 in coelestes conditiones)

(B9, 13–14 imm Himmelischen wesen, A8, 14–15 hyue pooli Taijwahas < C8, 11–12 in coelesti conditione)

B15, 28 ins himlisch wesen > A14, 29 taijwalises menos,                 Capitolla ei ole

B15, 76–77 imm himlischen wesen > A14, 76–77 taijwalises menos,           Capitolla ei ole

(CS 951 264 himlisch wesen, A24, 12 taiualiset hywuydhet < C24, 11–12 coelestia bona)

B26, 48–49 inns vberhimlisch wesen,                Agricolalla ei ole, <  Capitolla ei ole

Mainittakoon, että Luther, joka muutenkaan ei ole muuttanut Bekantnusin tekstiä, lainaa

Betbüchleiniinsa ottamassaan rukouksessa B15 himlisch wesen -käsitteen sananmukaisesti. Samoin

tekee Weinmar rukousten B15, B25 (=CS 951) ja B26 kohdalla.265

Rukous alkaa huudahduksella ACh (4). Yleensä Agricola on ”suomentanut” sen sanalla Ah. Tässä

hän on huomaamattaan pysynyt pohjatekstien muodossa. Tämä on ainoa kerta, kun Ah on Agricolan

teoksissa saanut vieraskielisen muodon.266

Aarteisiin viittaavan kohdan (schätz/thesauros) Agricola suomentaa sanalla tawarat (14).

Ilmotuxen (45) ja ilmotuxes (48) (offenbarung)-sanan Agricola on kääntänyt uudelleen samassa

virkkeessä. Sillä hän täsmentää Bekantnusin sanontaa vnd dein selbst durch jn > mös sinun oman

ilmotuxes henen cauttans.

264 Bekantnusin kohta on Corpus Schwenckfeldianorumista.
265 WA 10:2, 475; Weinmar 1532, N iiij–v.
266 IA I, 1–2. Rukouksessa A38 Agricola korvaa Bekantnusissa olevan ACh-sanan O-huudahduksella.
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Herrlich/gloriosae-sanan Agricola kääntää hieman huolimattomasti germanismilla herralisen (66).

Samoin hän menettelee kerran myös toisaalla rukouskirjassa.267

Latinan uirtutis-sanan Agricola suomentaa omaperäisellä termillä wrhohudhesa (72). Virtutum-

sanan hän kääntää myös toisaalla wrhodhume, joka on verbi urhohtua monikon 1. persoonan

muodossa.268

Tässä rukouksessa Agricola lisää poikkeuksellisesti sanan poias (92), vaikka usein jättää sun/filium-

sanan kääntämättä.

267 MAT I, 499; Gummerus 1955, 277.
268 MAT I, 461; Gummerus 1955, 240, 350, 573; Jussila 1998, 286.
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B 16

Bekantnus  28–29;  CS 948

Zu Gott dem Sun.

DIr sei lobe / preiss /
danck vnd ehre / O
HERR Iesu Christe / der
du alle vnsere dürfftigkeyt
auff dich geladen hast / den
bittern todt vmb vnsertwillen
gelitten / gestorben bist am
Creutz / wider aufferstanden /
vnd zu Himmel
gestigen / vns armen
dürfftigen menschen
mit deinem himelischen
Vatter zuuersünen / vnd
deinen heyligen Geyst mit
zutheylen zur gmeynschafft
der himmelischen gütter /
vnnd des ewigen lebens.
Dieweil du vnns auch inn den
tagen deines fleyschs den
Vatter inn deinem Namen
hast zubitten befolhen / so
kommen wir heut zu dir mit
vnsern begirden / wiewol
vnser hertz noch kalt / vnser
gemüt zerstrewet/ vnnd
vnnser gantzer mensch (ach
Gott) noch mehr diesen
zeitlichen dingen anhanget /
dann dass wir vns nach den
himmelischen gütern vnnd
gaben ernstlich seneten / oder
auch dich dermassen wie es
billich sein solte / im gantzen
glauben bitten vnd anrüffen
möchten. Du wöllest
heut / o gütiger Iesu

für vns stehn /
vnsere schwachheyt
erfüllen / vnd vns armen
vnwirdigen Creaturen
erwerbenn / das wir deinen

A 15

Agricola  485–487

Sen Iumalan poian tyge
Rucous

SInulle olcon kijtos / ylistos /
<kijtossana / ia Cunnia / <O
HERRA Iesu Christe / ioca
caiken meiden >heickoudhen
itzes pällen panit / ia catkeran
coleman / meidentechten
kersit / Ristin pälle >henges
annoit / Ylesnousit
>coludhista / ia Taijwasen
ylesastuit / meite <kieyhi
wihileitzitt Inhimisit
Taijwalisen Ises cansa /
sowitit / Ia sinun pyhe henges
iaghoit / sihen taijualisen
hywuydhen parwahan / ia sen
ijancaikisen elemen / Mutta
ettes wiele sinun lihas
peijwine / keskit meite Ise
sinun Nimelles rucolla / Nijn
me nyt tenepene tulema /
meiden pytemisen cansa /
waicka meiden Sydhen wiele
kylme ombi / Mielemme
haijalla / Ia meiden coco
Inhiminen <(Ah Iumala) palio
änemin nijnnen aijalisten
cappaledhen kijnirippu / quin
me meite / nijnnen
Taijwallisten <hyuuydhen / ia
lahijan peräste pyrijmme
<achkerasta / taica mös sinun
/ ninquin tulis / <teudhes
wscos rucolisim ia
auxenhudhaijsim />Sentedhen
me rucolema sinua  / <O
Armolinen Iesu / ettes
tenepene / ia aijna meiden
edhesten wastaijsit / meiden
heickodhen ia waijahudhen
teuteijsit / ia meiet waijwaset
epekelwottomat / itzelles
omastaijsit / ette me sinun

C 15

Capito  119–120

AD DEVM FILIVM.

TIbi laus, gloria
et decus
Domine Iesu Christe.
Infirmitaten nostram omnem,
tibi ipse imposuisti, mortem
diram pro nobis subijsti, in
cruce expirasti,
resurrexisti
à mortuis, ascendisti ad
coelos, ut nos

coelesti patri tuo reconciliares
ac spiritum sanctum
impartireris, ad
consequendam coelestium
bonorum communionem, ac
uitam aeternam.  Quia uero in
diebus carnis tuae, ut patrem
in nomine tuo oraremus
commisisti, ad te hodie
uoluntate et studio accedimus,
et si corda
frigida, mens
dissipata, totusque
homo noster externus proh
dolor, temporarijs
bonis plus inhaeret,
quam
coelestia
dona ac diuitias ardenter
expetat interius. Neque enim
ut oportuit ex uera
fide precamur et
inuocamus.
Oramus igitur te
Iesu Christe benignissime,
hodie pro nobis
interpellas, imbecillitatis
iacturam sarcias,
et nobis indignis
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heyligen Geyst auss
gnaden erlangen /
welcher vnns vnnser hertz
vernewe / in deiner
lieb entzünde / vnnd
inn dein / vnd deines vatters
erkantnis / vnnd inn alle
warheyt füre / dass wir
allhie inn göttlicher lieb vnd
forcht allzeit leben / vnnd
dich inn allem vnserm
fürnemen / als vnsern
gnedigen Gott vnd Herrn
stets für augen
haben. Der du lebest vnd
herrschest mit Gott dem
Vatter inn eynigkeyt des
heyligenn Geystes nu vnd
ewiglich on ende / Amen.

pyhen henges / madhaijsim
armostas <saadha / ioca
meille meiden Sydhemen
wdhistaijsis / sinun
rackahudhesas sytytteis / ia
sinun / <ia mös <Ises
tundemisen ia caikehen
totudhen saattaijsi / ette me
tesse / <Iumallises rackaudhes
ia pelcos / <aijna eleijsim / Ia
sinun caikissa meiden
aijwotuxesa / ninquin meiden
armolisen HERRAN ia
Iumalan / alati silmein edhes
pidheijsim / Sine ioca elet ia
hallitzet / Iumalan Ises cansa /
pyhen hengen ychteyxes / nyt
/ ia ijancaikisesta / ilman
lopputa / A M E N.

gratiam spiritus sancti
conferas, qui
corda nostra
innouet,
dilectione tua accendat, et
in tuam patrisque
cognitionem, atque in omnem
ueritatem deducat,
ut uero timore atque amore
praediti, sic uitam
transigamus,

ut nobis ob oculos semper
uerseris.  Qui uiuis et
regnas cum Deo patre in
unitate spiritus sancti, nunc et
semper et
in aeuum. Amen.

Bekantnusin teksti on tässäkin Agricolan ensisijaisena lähteenä.  Agricola ei seuraa Capitoa kovin

intensiivisesti ja on suomentanut kaksi Capitolta puuttuvaa jaksoa Bekantnusin mukaan.  Kuitenkin

Agricola laajentaa tekstiään myös muutamalla Capitolta ottamallaan lisäyksellä.269

Yhteisöä merkitsevän sanan gmeynschaft/communionem Agricola suomentaa sanalla parwahan270

(17), Parwa on parvi-sanan rinnakkaismuoto ja tarkoittaa ’yhteyteen’. Sana esiintyy Agricolan

tuotannossa vain tämän yhden kerran. Parwa-sana on Agricolalla kerran (sinun cansas parwa

pite).271

Vajavaisuutta tarkoittava sana waijahudhen (41), jonka Agricola lisää tautologisen paratagman

takia, esiintyy hänen teoksissaan vain tämän yhden ainoan kerran.272 Seuraavalla rivillä (43) on sana

waijwaset, jonka Agricola on suomentanut armen -sanasta.

269 Vrt. Gummerus 1955, 263–265. Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä vain Bekantnusia.
270 Parwa-sanan illatiivimuoto.
271 MAT I, 492; IA I, 443. Ks. myös A26.
272 IA I, 653.



111

  5

10

15

20

25

30

35

40

B 17

Bekantnus  29–30; CS 948

Zu Gott dem heyligen
Geyst.

KOmm heyliger Geyst / du
eyniger trost aller betrübtenn
/ du Geyst der heyligung
vnnd lebendigmachung / ein
rechter lerer der göttlichen
warheyt.  O du
wonne vnnd freud aller
Christglaubigen seelen /
Erfülle die hertzen deiner
glaubigen mit himmelischen
trost.  Entzünde inn vns
das feuer deiner liebe / auff
das dadurch aussgebrennt
werden alle lüste vnd
eigensinnigkeit vnsers
fleyschs / vnd teyle auss / vns
armen vnwirdigen menschen
die reichen gabenn vnd
geschenck der götlichen
gnaden dardurch wir
Christum Iesum vnsern
Herrn vnd Gott / vnd seine
erlösung durch
dich erkennen / vnd in
Christo ein newes
rechtschaffnes leben anfahen.
Auch darinn täglich zunemen
vnd bestendig biss anss end
verharren/
vff dass wir auch von
allem jrrthumb
beyn
erkändtniss Christi
bewaret / inn allerley
weissheyt auffwachsen /
vnnd durch dich /
vmb seinet willen / immer ie
mehr zum preiss Gottes
aussgefürt vnnd zubereytet
werden. Durch den selbigen
vnsern Herrn Iesum
Christum/ /  Amen.

A 16

Agricola  487–488

Sen Iumalan pyhen hengen
tyge Rucous.

TVle pyhe Hengi / sine
aijnoa murhelisten lohutos /
sine  pyhexiteckie / ia
wirghottaija hengi / yxi
oijkea Iumallisen Tottudhen
opettaija / O sine
Christinwscolistein
sijeludhen ilo ia remu /
Teutte sinun wscolistes
sydhemet / taijwallisella
lohutoxella / Sytytte meihin
sinun rackaudhes tuli / iolla
caiki himot / omatmieliwallat
/  >petoxet / ia mwdh vighat
/ ylespoltetaijsin / Ia iagha
sine meillen kieuhillen
vihileitzille / Inhimisille / ne
rickahat lahijat / ia sen
Iumallisen armon annad /
Ioijnenga cautta / me
Christusen Iesusen / meiden
Herran Iumalan / ia
Lunastaijan / sinusa
tundesima / Ia Christusesa
ydhen toijmelisen wdhen
elemen alghaijsima / Ia sine
mös <iocapeijue caswaissima
/ lisenysima / ia loppun asti
sijne seijsowana pysysima /
<Senpälle / ette me mös /
<caikista exyyxesta /
>wapana/ ia erinyn olisima /
Christusen tundemises
<ketkettyne / Ia <caikinaijses
wijsaudhes ylescaswaijsima /
Ia sinun cauttas / henen
tedhens / <aijna enemin
Iumalan kijtoxexi hangitudh /
ia walmistetud olla
madhaijsima / <Saman sen
meiden Herran Iesusen
Christusen cautta / AMEN.

C 16

Capito  120–121

Ad Spiritum sanctum.

VEni sancte Spiritus,
unicum solatium afflictorum,
spiritus sanctificator et
uiuificator,
uerus doctor diuinae
ueritatis.  O gaudium et
exultatio Christo
credentium animarum.
Reple tuorum fidelium
corda coelesti
solatio.  Accende intra nos
ignem amoris tui, quo
exuranter
doli, peruicacia, philautia
carnis nostrae, ac
distribuantur nobis miseris et
indignis hominibus,
opulenta dona et munera
diuinae gratiae.
Quibus Christum
Iesum Dominum Deum
nostrum, ac
redemptionem illius per te
agnoscamus, et in Christo
nouam et ueram
uitam instituamus, in ea
pergamus, augescamus,
perseueremus, usque ad
finem,

liberi ac tuti, ab errore citra
cognitionem Christi,

in scientia pietatis
coelescamus.  Et per te
propter illum
ad gloriam Dei
absoluemur
et ornemur.

Amen.
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Tässä on jälleen Agricolan lähteenä sekä Bekantnus että Capiton rukouskirja.273  Agricola noudattaa

pääosin Bekantnusia, mutta liittää myös Capiton pienen laajennuksen liberi ac tuti (34) omaan

käännökseensä. Toinen Capitolta suomennettu sana on petoxet (doli) (15).

Rukouksissa A12, A14–A16 Agricola lainaa hyvin vähän sanoja Capitolta, vaikka ilmiselvästi

seuraakin tämän tekstiä. Näitä rukouksia suomentaessaan Agricola on juuri ryhtynyt käyttämään

Bekantnusia Capiton rinnalla. Myös samoihin aikoihin käännetyssä rukouksessa A26 on viitteitä

samasta ilmiöstä.274 Muissa rukouksissa, joissa Agricola on käyttänyt molempia pohjateoksia yhtä

aikaa, sanojen lainaaminen on runsaampaa ja suomennostyö intensiivisempää.

Bekantnusin sana zunemen (30) merkitsee sekä kasvamista että lisääntymistä. Agricola on

tautologista paratagmaa käyttäen ottanut omaan tekstiinsä molemmat merkitykset. Suomen kielessä

tosin lisenysima-sana ei parhaalla mahdollisella tavalla selvennä uskossa kasvamista.

Agricola jättää kääntämättä sekä Bekantnusissa että Capitolla olevat sana ’meidän lihaa’

tarkoittavan lausekkeen vnsers fleyschs (17), carnis nostrae (16) ja korvaa sen sanoilla mwdh vighat

(16).

Yllättävää kyllä Agricola ei noudata Bekantnusissa esiintyvää tautologista paratagmaa (19–20),

vaikka viljelee itse sitä varsin runsaasti.

Capiton tekstissä on painovirhe. Sanan coelescamus (36) tilalla pitäisi olla adolescamus.

273 Vrt. Gummerus 1955, 265–266. Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä vain Bekantnusia.
274 Ks. dispositioteoriasta s. 175–179.
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Bekantnus  30–31; CS 949

Von der geitslichen speise
vnserer seelen. Bey dem vj.
Cap. Iohan.

HERR Iesu Christ vnnser
Heyland / eynige narung der
seelen / vnd trost der betrübten
gewissen / du
Lämblin Gottes / das da weg
nimpt die Sünd der Welt / bit
für vns / darmit vns dein
himelischer Vatter zu dir ziehe /
vnns dir gebe / vnd dich
widerumb vns zu eyner
warhafftigen lebendigen speiss
imm heyligen Geyst fürreyche.
Lass vns HERR vnser
müseligkeyt vnnd last erkennen
/ vnnd mit jr im warhafftigen
glauben zu dir kommen / auff
dass wir von dir erquickt
werden.  Erwecke auch inn vns
den innerlichen hunger vnnd
durst nach der gerechtigkeyt
vnd nach dem ewigen leben /
auff das wir von dir mit deinem
heiligen fleysch gespeiset / vnd
mit deinem theuren blut
warhafftig getrenckt werden.
Speise vns / auff das vns
nimmer hunger.  Hilff das wir
inn dich glauben / das vns
nimmer dürste / vnd inn dich
gantz vertrawen / dadurch wir
das ewig leben haben.
Der du mit dem himelischen
Vatter vnd dem heiligen Geyst
lebest vnd herschest ein warer
Gott in ewige
ewigkeyt / Amen.

A 17

Agricola  562–563

Meiden Sielun hengelisesta
Roasta Rucous.

HERRA Iesu Christe / meiden
wapachtaijan / aijnoa Sielun
rauinnos / ja murhelistein
omaintundoin lodhuttus / sine
Jumalan Caritza / ioca mailman
synnit poisotat / rucole meiden
edhesten / Iolla meiden ia sinun
Taiualine Ises / meijet sinun
tyges wetäis / meijet annais
sinulle / ja iellens sinun meille /
totisexi eleuexi roaxi / pyhesse
hengesse taritzis / Anna meiden
HERRA tuta meiden
wihileitzuden ja coorman / ja
sen cansa oijkesa wscosa sinun
tyges tulla / senpälle / ette me
sinusta wirghotetaijsim /
ylesheräte mös meisse se
sisellinen nelke ja iano / sen
wanhurscaudhen ia ijancaikisen
elemen ielken / senpälle / ette
me sinusta / sinun pyhelle
Lihallas rookitaijsima / ia sinun
callilla werelles totisesta
iotetaijsima / Rauitze meite /
senpälle / etteij me ikenens
isoijsi / Auta meite sinun pälles
wscoman / etteij me ikenens
ianoijsi / ia caickenni sinun
pälles turwaijsi / ionga cautta
meille se ijancaikinen eleme
olis / Iossa sine sen Taiualisen
Ises / ja pyhen hengen cansa /
elet ja hallitzet yxi totjnen
Iumala ijancaikisesa
ijancaikisudhes / A  M  E  N.
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Tässä rukouksessa tulee esiin schwenckfeldiläisten ehtoollisoppi Kristuksen ruumiista

spiritualistisessa mielessä hengellisenä ruokana, Pyhässä Hengessä tarjottuna todellisena

hengellisenä ravintona (14–15).275 Todennäköisesti opillisen ongelmallisuuden takia mm. Luther ja

Weinmar ovat jättäneet omista rukouskirjoistaan tämän ja seuraavan ehtoollisrukouksen (B19) pois.

Agricola ja Capito ovat kääntäneet ne kutakuinkin sanatarkasti.276  Agricola on tämän rukouksen

kääntänyt yksinomaan Bekantnusin pohjalta.277 Mikään ei viittaa siihen, että hän olisi ollut tietoinen

Bekantnusin ehtoollisrukousten problematiikasta. Agricola noudattaa Bekantnusin otsikossa

mainittua ajatusta ehtoollisesta sielun hengellisenä ruokana (1–2).278 Samoin hän tekee seuraavassa

rukouksessa A18.

Agricolan rukouskirjan ehtoollisrukousten osasto on hyvin laaja, käsittäen kaikkiaan 83 rukousta.

Käytettävissä olevan materiaalin runsauden takia Agricola olisi voinut Lutherin tavoin jättää

Bekantnusin ehtoollisrukoukset pois, mikäli olisi havainnut niissä jotain arveluttavaa.

Mielenkiintoisen reaalipreesensiä korostavan lisäyksen Agricola tekee yhteen Capitolta

suomentamaansa rukoukseen. Se ei kuulu Capiton Bekantnusista kääntämiin rukouksiin. Adeoque

illa ipsa sacrosancta et ineffabilis communio et sanguinis IESV Christi, apud nos vigeat, et valeat in

hoc […] Agricola suomentaa lisäyksen laajennettuna: Ja nijngi / ette se sama pyheinpyhe ja

sanomatoin Christusen Rumin ja weren osaliseus / iotca totisesta ouat Jumalan Rumis ja weri /

madhais meisse olla wekeue ja woijmalinen.279

Agricola ei viittaa otsikossa Joh. 6:een, jonka pohjalta tämä rukous on tehty. Joh. 6:n tulkinnasta

lähti schwenckfeldiläisten ehtoollisteologia muotoutumaan. Raamatunkohdan pois jättäminen ei ole

Agricolan kannanotto schwenckfeldiläisten siitä esittämään tulkintaan. Agricola lyhentää otsikoita

vastaavalla tavalla muulloinkin.280

275 Erasmus Rotterdamilaisen ehtoollisrukouksia suomentaessaan Argicola käyttää kahta eri ilmaisua kuvaamaan
kirkkoa Kristuksen ruumiina: corporis tui mystici, quod est Ecclesia > sinun hengelisesta rumistas / ioca ombi sinun
Seurakundas; mystici corporis tui > sinun salaijsen rumijs. MAT I, 587, 573; Gummerus 1955, 350, 366; Heininen
2006, 55–57.
276 Ks. Capito 1536, 121–122.
277 Ks. Gummerus 1955, 339.
278 Myös Capito säilyttää otsikossa schwenckfeldiläisen ehtoollisopin: ”De spirituali cibo animae”. Capito 1536, 121.
279 MAT I, 588–589; Gummerus 1955, 367.
280 Ks. B34.
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Agricola käyttää sanaa Iolla (10) kohdassa, joka pitäisi olla Iotta saksan kielen darmit mukaan.

Iolla-sanakin sopii tekstiyhteyteen. Iotta-sana esiintyy Agricolan teoksissa kaikkiaan vain 14

kertaa.281

Agricolalla on pieni tulkintavirhe. Bekantnusissa on teksti vns dein himelischer Vatter (9–10). Vns-

sana viittaa myöhemmin esiintyvään ziehe-verbiin. Agricola suomentaa sen virheellisesti Ises-sanan

yhteyteen meiden ia sinun Taiualine Ises (10–11).

281 IA I, 248.
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Bekantnus  31; CS 949

Ein anders von der
geystlichen speisung.

HERR Iesu Christe / welcher du
das gleich ewige allmechtige
Wort deines himlischen Vatters
bist / vnd deine Wort die du
geredt hast / Geyst seindt vnd
leben.  Schreib HERR dein
lebendig ewiges Wort / das du
selber bist / darinn du auch
deine heyligen speiss deines
fleyschs / vnd tranck deines
blüts fürtregst inn vnsere
hertzenn / durch den heyligen
Geyst / das es vns nere / vernew
/ widergebere vnnd vom tod der
sünden lebendig vnd geistlich
mache.  Lass vns das zusampt
der speise deines heyligen
leichnams vnnd theuren bluts
inn eim rechten glauben dess
neuwen widergebornen vnd
gehorsamen herzens fassen
vnnd entpfingen.  Hilff auch
dass wirs zü einer narung vnd
erquickung vnser hungerigen
vnd dürstigen seelen vnd
gewissen / stet vnd fest behalten
/ dauon also du inn vns / vnd
wir inn dir bleiben mögen zum
ewigen leben.  Der du mit deim
himmelischen Vatter / rc.

A 18

Agricola  563–564

Toijnen hengelisesta Roasta
Ruco.

HERRA Iesu Christe / sine ioca
olet tasan ijancaikinen /
Caikiwaldias sinun Taiualises
Ises Sana / ja mös ne Sanat /
iotcas puhunut olet / ne hengi ja
eleme ouat  Kirioijta HERRA
sinun Eleues ijancaikisesa
sanasa / iocas itze olet / meiden
sydhemihin / iohongas mös
sinun pyhen lihas ja weres
atrian lahijoijtat / pyhen
hengen cautta / ette se meidet
rauitzis / wdhistais /
iellenssynnyteis / ja synnin
colemasta eleuexi ia hengelisexi
tekis / Anna meite ynne sinun
pyhen Rumis ja callin weres
roasta / oijkeasa wscosa / sen
wdhen iellenssyndynehen
Sydhemen cwlemises / kijnitette
ja leutte /
Auta mös / ette me meiden
Isowaijsen ja ianowaijsen
Sielun ja Omantunnon eletoxen
ja wirghotuxen aijna ja luijasti
pidheijsim / Iosta sine sijtte
meisse / ja me sinussa pysyue
madhaijsima ijancaikisesa
elemese / Iossa sine sinun
Taiualisen Ises cansa / pyhen
hengen ychteyxes / yxi totinen
Iumala elet ia hallitzet
ijancaikisesta ijancaikisehen /
A  M  E N
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Myös tässä rukouksessa on schweckfeldiläisten spiritualistista ehtoollisoppia.  Agricola on

suomentanut sen silti pelkästään Bekantnusia lähteenään käyttäen.282  Suomennos on hyvin

sanatarkka. Capito on omassa käännöstyössään tehnyt joitakin pieniä muutoksia, mutta ne eivät liity

ehtoollisoppiin.283 Luther ja Weinmar eivät ole ottaneet tätä ehtoollisrukousta omiin

rukouskirjoihinsa todennäköisesti juuri sen ehtoollisteologiaan liittyvien korostuksien takia.284

Agricola noudattaa tässäkin rukouksessa Bekantnusin otsikkoa ja on täydentänyt rukouksen lopun

edellisen rukouksen mukaisesti.

Agricolan tarkkuutta käännöstyössä kuvastaa zusampt-sanan kääntäminen sanalla ynne (18).

Suomenkielinen teksti ei välttämättä olisi sitä kaivannut.

Agricola kirjoittaa rukouksen loppudoksologian kokonaisuudessaan pohjatekstistään poiketen.

Edellisessä rukouksessa A17, 38–39 doksologian päätös on erilainen: ijancaikisesa ijancaikisudhes.

282 Ks. myös Gummerus 1955, 340.
283 Capito 1536, 122–123.
284 Capito 1536, 121–122; Weinmar 1532, N vi; WA 10:2, 470–481.



118

  5

10

15

20

25

30

B 20

Bekantnus  32; CS 949–950

Beschluss nach dem Gebett
dess morgens.

DAs du vns
Allmechtiger gütiger Gott /
nach abgehen der nacht vnd
finsterniss an disem tag
zuuerkündigen vnd zuerhöhen
dein grosse barmhertzigkeyt
versamlet / vnnd widerumb zu
der arbeyt vnserer händ gesund
hast dargestellt / sagenn wir dir
danck vnd grossen preiss.
Dich aber ferner demütiglich
bittend / du wöllest deine augen
tag vnnd nacht vber vns offen
sein lassen / alle morgen vns
schützen / inn allen nötten vns
helffen / auch die arbeyt vnd
fürnemen vnserer hände
benedeien vnnd fürderen / dass
also wir diesen gantzen
tag inn deinem willen
on verletzung vnnsers
nechsten zubringen /
dass wir dises alles / daran du
ein vngefallen möchtest tragenn
/ mit gantzer
sorge vnnd fürsichtigkeyt
meidenn vnnd fliehen mögen /
dich stetts vor augen haben /
vnnd zu deinem lob gäntzlich
vollendet werden.  Durch
vnseren Herren Ihesum
Christum / Amen.

A 19

Agricola  673–674

Amu Rucousten pätös.

ETte sine meite / O
Caikiwaldias / laupias Iumala /
ielken öön ia pimeydhen
lechtemisen / iellens teruehne
tehen peiuen saattanut olet /
ilmoijttaman / ia ylistemen
sinun Suurta / laupiuttas / ia
taas meiden keten töijhin meijet
tootit / nijn me sinua kijteme ja
corckiasti cunnioijtama / Mutta
mine wiele neuremesta rucolen
/ ettes tadhoijsit öölle ia peiuelle
sinun silmes anda meiden
pälleni auoij olla / ioca homen
meite wariella / caikissa
hädhesse meite szoijella / ia
meiden tööt aijwotuxet / ia
käsialat hyuestisiugnata / ia
autta / nijn ette me caiken temen
peijuen / sinun tadhosas ilman
sinun ia lehimeisten
wastanrickomata / wietteijsima
ja culutaijsima / ette me mös
nijte caikia / ioijssa sinulle ombi
hyue mielen noudhe / caikilla
swrulla / ia cauattamisella /
päätte ia teutte madhaijsima /
sinua alati silmein edhes pite /
ia sinun kijtoxexes caiki nijte
pänens teutte / Meiden Herran
Iesusen Christusen cautta /
Amen.

Tähän rukoukseen päättyy schwenckfeldiläisten aamurukoushetki, jota varten kaikki edellä olevat

rukoukset on Bekantnusiin laadittu.



119

Loppupuolella rukousta (26–29) Agricola eksyy ilmeisesti vahingossa Bekantnusin ajatuksesta. Hän

seuraa kuitenkin tässä rukouksessa vain Bekantnusin tekstiä. Capito on käännöstyönsä yhteydessä

laajentanut tätä rukousta.285

Agricola lisää sinun-sanan rakkauden kaksoiskäskyn näkökulmasta (22–24). Tällä hän tahtonee

korostaa Jumalan tahdon mukaista vaellusta.

Tautologisen paratagman takia lisätty sana culutaijsima (25) esiintyy Agricolalla tässä muodossa

vain kerran.286

Agricola jättää suomentamatta Bekantnusin sanan dich, mutta lisää samaan virkkeeseen sanan mine

(13). Kyse ei ole kuitenkaan huolimattomuusvirheestä, vaan saksan ja suomen kielten

erilaisuudesta.

285 Capito 1536, 122.
286 IA I, 68.
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Das Ander teil der Gebett
dieses Buchlins.

B 21
Bekantnus 32–33; CS 950

Ein gemeyne Dancksagung
vmb das erkantniss der gaben
Gottes.

Wir armen dürfftigen menschen
/ HERR Allmechtiger Gott /
werden durch deine
manigfaltige gnedige
wolthat / deren
keyn zal noch mass mag
gefunden werden / höchlich
verursacht dich zuloben /
vnnd wiewol wir dir darumb
zudancken / vnnd alles
vermögens / alle zeit vnd
stunden deine wolthat zurümen
/ vnnd in dancksagung deinen
namen züerheben vns schuldig
befinden.  Iedoch wöllen wir
heut vor aller meniglich dir
bekantniss thun vnd sagen /
dass du vnns
armen soviel auss lautterer
barmhertzigkeit gibest / vnd
allein auss deiner miltigkeyt
reichlich ausstheylst / das
viel ehe wir zunemmen vnnd
zudanken / dann du zugeben
vnnd zuschenckenn nachlessig /
das wir ober der menge deiner
gaben gantz vergesslich werden.
HERR allmechtiger Gott du
kennest all deine miltigkeyt vnd
wolthat /  vber vnsere
dürfftigkeyt
aussgespendet / dauon
wir auch jre zal vnnd
manigfaltigkeyt dir befelhen
vnnd heym tragen / dann sie
seind dein / vnnd du hast sie vns
auss gnaden erzeyget vnd
mitgetheylet.  Darfür wir dir /

A 20
Agricola  501–503

Ychteinen Kijtossana
Iumalan Lahiain tundemisen
tedhen.

ME waijwaset hätendynet
Inhimiset / HERRA
caikiwaldias Iumala / olema
moninaijsten armolisten /
hyuein tekoin tedhen / ioijnenga
eijke märe / eijke lucu taidha
leutte / sangen corkiasta
welgoliset sinua ylistemehen /
Ia waica me sentedhen / sinua
olema welkapäädh kijttemen / ia
caikista woijmasta / ioca aijca
ia hetki sinun hyuetekos
kerscaman / Ia kijtossanalla
sinun Nimes ylistemen /
quitengin me tadhoma tenepene
caikein ychteisten lahiain
edheste tedhä tunnustusta ia
sinua cunnioitta / ettes meiden
waijuasten / sinun sulasta
laupiudhestas nijn palio
annaijsit / ia sinun aijnoasta
armostas runsasta iakasit / ette
me sinun andois tundemises / ia
kijtoxes aijna caswaijsima /

mutoin me sinun moninaijset
lahijas wnhodhaijsim /
HERRA caikiwaldias Iumala /
sine tunnet caiki sinun
laupiudhes ia hyuettegos
meiden häteydhen pällen
wloshaijotetun oleuan / minge
tedhen mös me nijnnen lughun
ia moninaijsudhen sinun haltus
ia homas laskema / Sille sinun
he ouat / ia sine olet meille ne
armostas osottanut ia iakanut /
Sentedhen me sinun / nijn palio
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so viel wir immer mögen /
vnsers hertzen vnd gemütes
danck lob vnd ehr sagen / mit
angeheffter demüttiger bit / du
wöllest vns allezeit zu deinem
geschenck weiter bereyten /
deiner gabenn empfengklich
vnnd wirdig machen /
daneben vns ein danckbar
gleubig hertz verleihen / das da
deiner vnzälichen
wolthaten stets
on vnderlass eingedenck sei /
vnd nimmer mögen
vergessen / Durch Iesum
Christum vnsern Herren im
heyligen Geyst / zu deim
ewigen preiss /
glorien vnnd maiestat /
Amen.

quin me ikenens woimma /
sydhemestem ia wäestem /
kijttem ia cunnioijttam / ynne
neuren rucouxen cansa / ettes
tadhoijsit meite aijna edhespein
sinun lahijoijas wastan walmista
/ sinun andoijas otolisesta ia
madholisesta samahan / nijn
mös meillen wscolinen ia
kijtolinen sydhen laijna / ioca
sinun lukemattomat
hyuetteghos alati ilman
lackamat mielesens pideisit / ia
eij sillen ikenens nijte
wnhodhaijsi / Iesusen
Christusen / meiden HERRAN
cautta / pyhesse hengese / sinun
ijancaikisexi ylistoxexi /
cunniaxi / ia kijtoxexi
A  M  E  N.

Tästä rukouksesta alkaa schwenckfeldiläisten rukouskirjan iltarukoushetki. Agricolan lähteenä

tässäkin on ollut Bekantnusin teksti, josta hän on suomentanut hyvin sanatarkasti.  Capiton tekstissä

on harvinaisen pitkä laajennus. Siinä Capito korostaa muun muassa kirkon merkitystä.287

Otsikossa olevan Ychteinen-sanan Agricola toistaa myöhemmin (19) liittämällä yhteisen kiitoksen

yhteisiin lahjoihin.

Agricola korvaa Bekantnusissa olevan sagen-sanan pelkkää sanomista ylevämmällä sanaparilla

sinua cunnioitta (21). Maiestat-sanan Agricola korvaa sanalla kijtoxexi (59), mikä on hyvin

looginen ratkaisu korvata vaikeasti käännettävä maiestat-sana. Yleensä Agricola käyttää maiestati-

sanaa eri muodoissaan tarkoittamaan kuninkaallista majesteettia, ei suuruutta tai ylevyyttä

yleensä.288

287 Capito 1536, 123–124.
288 IA I, 314.
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A 21

Agricola 390–391

Kijtossana Iumalalle Chris-
tusen hyueintekoin tedhen
meille ansiottomille osotetut.

ARmolinen ijancaikinen Iumala
/ Taiualinen Ise / sinua me
kyttem / ia sinua me iulghistam
/ ettes meidet walmistit / sinun
laupiuttas / ottamahan pyhein
perimisen walkeuxesa / Ia ettes
mös meite sijrsit / pimeydhen
wallasta / sinun rackalisen
poias Iesusen Christusen /
meiden lunastaijan
waldakundan / iossa meille
ombi lunastus / henen werens
cautta / se on / syndijen
andexisaminen / sinun armos
rickaudhen ielkin / Sen sinun
hyuen teghos / me sanoilla
ylescorghotama / Ja
kijtossanalla sinusta lackamat
puhuma / Saman sinun racas
poias / Iesusen Christusen /
meiden herran cautta / ioca
ynne sinun cansas / elepi ia
hallitzepi / pyhen hengen
ychteyxes/ yxi totinen Iumala
ijancaikisesta / AMEN

C 21

Capito  124

GRATIARVM ACTIO PRO
benefactis Dei in nos
immerentes, per Christum
exhibitis.

MIsericors aeterne Deus,
pater coelestis, nos tibi
gratias agimus, et te
praedicamus, quod nos ex
misericordia tua praeparasti, ad
capiendam haereditatem sanctor
in lumine, quodque nos ex
potestate tenebrarum redemptor
in regnum dilectionis filij tui
Iesu Christi transposuisti.
In quo habemus
redemptionem per sanquinem
illius, hoc est, remissionem
peccatorum, iuxta diuitias
gratiae tuae.
Hoc facinus tuum
attollimus uerbis, et cum
gratiarum actione de te in
desinenter praedicamus.
Per eundem Iesum Christum
Dominum nostrum, qui
tecum uiuit et regnat
in unitate spirito sancti unus
uerus Deus in sempiternum.
Amen.

Agricola suomentaa rakkauden valtakunnan (regnum dilectionis) rakkaan Pojan valtakunnaksi (12–

15).289

Hyuen-sanan (20) lisäämisellä Agricola korostaa Kristuksen veren kautta tapahtunutta lunastusta.

Toisaalta hän tällä lisäyksellä liittyy otsikon ajatuksenkulkuun pohjatekstiään paremmin.

289 Saksankielisessä pohjatekstissä das reich der lieb. Bekantnus 1537, 35.
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Tässä rukouksessa Agricolan lähteenä on ollut Capiton teksti. Laajennus ja tietyt sanavalinnat

osoittavat tämän.  Mitään viitteitä Bekantnusin käyttöön ei ole.290 Lyhyissä kirkollisen kollehtan

tyyppisissä rukouksissa A21–A24 Agricola on käyttänyt pohjatekstinä vain Capiton rukouskirjaa.291

Nämä kollehtarukousten keskellä olevat Kristuksen kärsimisen muistohetkien rukouksiin kuuluvat

rukoukset Agricola on suomentanut varhain. Vasta myöhemmässä vaiheessa rukouskirjansa

suomennos- ja kokoamistyötään Agricola siirtyy käyttämään myös Bekantnusia.292

  5
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A 22

Agricola  391

Kijtossana Iesusen Christusen
meiden HERRAN Coleman
edheste.

SInua me kijttem HERRA
Iumala / laupias Ise / ettes eij
sästenyt sinun aijnocaistas
Iesusta Christusta / mutta henen
meiden caikein tedhen
colemahan ylenannoit / ia
sijtteki Ristin surmahan /
senpelle / ette me henen
cauttans / ijancaikisesta
colemasta / wapahaxi tulisim /
Anna ette me sen tundisimma
oijkean wscon lepitze / ia
heneste osalisexi tulisima /
Saman sinun racas poias
Iesusen Christusen meiden
Herran cautta / Amen.

C 22

Capito  124–125

PRO MORTE IESV Christi
Domini nostri, gratiarum
actio.

Agimus tibi gratias domine
Deus, pater misericors, quòd
unigenito filio tuo
Iesu Christo non pepercisti, sed
eum pro nobis omnibus
in mortem tradidisti,
mortem autem crucis,
ut nos
ab aeterna mortem per illum
liberaremur.
Da ut illud agnoscentes
per ueram fidem illius
participes reddamur.
Per eundem Iesum Christum
filium tuum Dominum nostrum.
Amen.

Loppudoksologiaa Agricola täydentää, kuten seuraavissakin rukouksissa A23 ja A24. Tässä on ollut

tarvetta lisätä vain sana racas (17). Bekantnusia Agricola ei ole katsonut.293

290 Ks. Bekantnus 1537, 33–34; CS  950–951.
291 Vrt. Gummerus 1955, 173–175. Gummerus pitää rukousten A21–A24 pohjatekstinä Bekantnusia.
292 Ks. dispositioteoriasta s. 175–179.
293 Ks. Bekantnus 1537, 34; CS 951. Vrt. Gummerus 1955, 174. Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä
Bekantnusia.
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Agricola täydentää usein lyhennyksin merkittyjä kollehtarukousten loppudoksologioita, kuten

tässäkin lisäämällä sinun racas poias (12–13) ja meiden Herran (14). Hän itsekin korvaa kuitenkin

lopun lyhenteellä (etc.). Tässäkään rukouksessa Agricolalla ei ole ollut edessään Bekantnusia.294

294 Ks. Bekantnus 1537, 34–35; CS 951. Vrt. Gummerus 1955, 174. Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä
Bekantnusia.
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A 23

Agricola 391–392

Kijtossana Iesusen Christusen
Ylesnousemisen tedhen.

ISE Iumala / ioca sinun rackan
poias / Iesusen Christusen /
colemasta elemehen ylesheräytit
/ meiden wanhurscaudhexi /
Laijna armolisesta / ette
meisseki sencaltainen wäki
asuisi / senpälle / ette me
lackamat synniste colisimma /
Ia wten elemehen ielles
nousisime / Saman sinun racas
poias cautta / Iesusen
Christusen / meiden Herran
etc.

C 23

Capito 125

PRO RESVRRECTIONE
Iesu Christi.

PAter Deus, qui filium tuum
dilectum Iesum Christum
de morte in uitam excitasti,
ad iustificationem nostram.
Concede, ut
nos eadem uirtus
inhabitet, quò
peccatis absque intermissione
moriamur et in nouam uitam
resurgamus.
Per eundem
Iesum Christum
et c.
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A 24

Agricola 392

Kijtossana Christusen Yles-
astumisen tedhen.

LAupias Iumala / Taiwalinen
Ise / ioca sinun Poias Iesusen
Christusen / Inhimisen london
poolesta / ylescorghotettiin /
sinun oijkeilles henen asettit /
ette henen oleman piteis /
meiden puhdistoxem / auita
meiden heickoutta / ette me
telle wscolla / sytytetyt /
taiualiset hywuydhet aina
pytelisim / ia mailmaiset ristat
wnhottaisim / Saman sinun
racas poias / Iesusen
Christusen etc.

C 24

Capito 125

PRO ASCENSIone Christi.

MIsericors Deus, coelestis
pater, qui filium tuum Iesum
Christum, iuxta hominem
exaltatum,
ad dexteram tuam collocasti,
ut esset
expiatorium. Adiuua
nostram imbecillitatem,
ut hac fide inflammati,
coelestia bona
expetamus, rerum terrenarum
obliti. Per eundem
Iesum
Christum et c.

Agricola tekee loppudoksologiaan samanlaisia lisäyksiä kuin edellisessä rukouksessa (A 23).

Bekantnusin käytöstä ei ole viitteitä.295

Aina-sanan lisäämisellä (12) Agricola on tahtonut korostaa alati rukoilemista. Sitä hän painottaa

myös rukouskirjansa esipuheissa.296

295 Ks. Bekantnus 1537, 35; CS 951. Vrt. Gummerus 1955, 175. Gummerus pitää tämän rukouksen pohjatekstinä
Bekantnusia.
296 MAT I, 90–95, 98.
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B 26

Bekantnus  35–37; CS 951–
952

Ein Ander bedencken / dess
Ampts Iesu Christi mit
volgender bitt / dass wir sein
wolthat entpfinden.

WIr dancken dir O
Allmechtiger ewiger Gott
himmelischer Vatter / dass
du deinen lieben sun Iesum
Christum auff dise betrübte
Welt gesandt / vnd
inn vnnser fleysch mit seinen
gebrechen on eygene sünd
hast geben / vnnd er also
gleich einem anderen
menschen ein kindlin ist
geboren / auch arm vnnd
dürfftig auff erden gelebt hat.
Dass du nach drei vnd
dreissig jaren (Inn welchen er
sich dann mit leben vnnd
leiden als einen warhafftigen
menschen / mit wercken aber
vnnd leren deinen
gleichewigen mit almechtigen
Sun vnnd Gott /

offentlich beweiset) sein nit
verschonet / sonder vmb
vnsert willen inn tod dess
Creutz hast vbergeben/ auff
das er sich selbst on mackel
vnnd tadel durch den
ewigenn Geyst
dir auff opfferte zu einem
opffer dess lieblichen geruchs
/ für die reynigung vnserer
sündhafftigen gwissen vonn
jrem bösen geruch vnd todten
wercken.
Wir dancken dir O Vatter das
du in darnach am dritten tag
hast aufferwecktet von den
Todten zu vnserer

A 25

Agricola 392–395

Christusen Wirghasta / ette
se meisse waickutais.

Kijtos olcon sinulle
caikiwaldias / ijancaikinen
Iumala / Taiualinen Ise / ettes
sinun Rackan poias / Iesusen
Christusen / tehen waijuasen
Mailman ledhetit ette hen
meiden >caltais / lihan / ia
sen sisut / paitzi syndie /
>candaman piti / nijn ette hen
muidhen Inhimisten motoinen
/ syndyi lapsucaijsexi /
kieuhene / ja waijuaissa
<eli colme aijastaica ja
colmetkymende /
Iolla aijan märelle >seke
Sanois / ette Elemen menossa
/ ja >pahain kersimisen cansa
/ totisexi Inhimisexi / Mutta
opisa ja Töise / ijancaikisexi /
werdahitzexi / ja caikiwaltiaxi
poiaxi / ja >totisexi Iumalaxi /
>hen itzense oleuan
cunnialisesta osotti / Iota
etzine sestenyt / mutta caikein
meiden edheste / sine ristin
colemahan <ylennanoit /
Senpälle / ette hen itzens
ilman pilkuit / sen
ijancaikisen hengen cautta /
sinulle wffrais / >otolisexi ja
mackiaxi wffrin haijoxi /
meiden synnisten
omantunnon pudhistoxexi /
henen pahasta haijsemisestans
ja pahoista <töistens /
Sentedhen <me sinua kijtem /
ettes henen colmandena
peijuen coluista heräytit /
surman ylitzewoittain / ja

C 25

Capito 125–126

COGITATIO ALIA DE
officio iesu Christi, cum
petitione, ut illud in nobis
experiamur.

Gratiam habemus tibi
omnipotens aeterne Deus,
coelestis pater, quòd
filium tuum dilectum Iesum
Christum, in hunc
calamitosum mundum
ablegasti, ut similis nobis
carnem nostram, et eius
incommoda absque peccato
gereret, ita ut alijs hominibus
par, infantulus natus,
miser et aerumnosus hic
uitam per annos
triginta tres transmitteret,
Quo spatio temporis, tum
uerbis, tum uiuendi ratione,
malorum que tollerantia
uerum hominem,
operibus autem et doctrina,
aeternum, coaequalem et
omnipotentem filium,
uerumque Deum se esse
praeclare declarauit. Cui
non pepercisti, sed
pro nobis omnibus in mortem
crucis illum tradidisti, ut
seipsum absque
macula per
aeternum spiritum
tibi offerret,
in oblationem amabilis,
gratique odoris, pro
purificatione peccatricis
conscientiae nostrae,
à malo eius odore, prauisque
mortalibus uita.
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gerechtigkeyt / da er also den
Tod vberwunden / auch das
Leben hat wider bracht. Ihn
ferner nach der menschheyt
erhöhet hast / vnnd zu deiner
rechten inns vberhimlisch
wesen gesatzt zu einem
genadenstul / das er vnser
haupt / mitler vnd hoher
Priester würd. Biss gelobt vnd
gebenedeiet du himmelischer
Vatter / dass du zu verbringen
deine verheyssung / vmb
seinetwillen / vnd durch jn
den heyligen Geyst
aussgegossen / seiner Jünger
hertzen bekrefftigt vnd
bestetiget hast / auch zu einer
gewissenschafft /
das du
nachmals

die hertzen / welche an jnen

glaubten /
mit dem heyligen Geyst
vernewen / inn deinen
gehorsam bringen / vnd mit
deiner liebe besitzen woltest.
Darumb bitten wir dich
Allmechtiger barmhertziger
Vatter / du wöllest inn
ansehen der grossen marter
vnd blutuergiessens
gemeldtes deines lieben suns /
vnns armen sünder vnnd allte
menschen / durch seine
widergeburt / widergebern
vnnd bessern /
durch sein herb / bitter leiden
/ der Welt lassen absterben /
vnnd vnsern fleyschlichen
lüsten gekreutziget werden.
Damit wir auch nachmals inn
der krafft die jn vom tod
erweckte / inn ein wares
Christlichs leben gesetzt /
nach dem das da ewig
bleibend vnd himmelisch ist
trachten: dagegen aber des /

annoit Inhimisten elemen /
Sitelehin >lihan polesta henen
ylescorghotit >Taiuasen /
asettit henen sinun oijkealles
/ >ette henen pite meille
Anetenarku >oleman / pämies
/ welimies / Sowittaija /
ylimeinen Pappi / ja
Kuningas
Sinun kijtos ja >Cunnias /
O taiualinen Ise / >sen cautta
saarnatan / ettes sinun
lupauxes wahwistit
>Christusen tedhen / ja henen
cauttans pyhen hengen
wloswodhatit opetuslasten
sydhemihin / >wäen / ja
woijman sisellepanit
>nächteuille merkille /
Senpälle / ettes
ielkentuleuaiset >Sucukunnat
wissimexi tekisit / coscas
>heiden Sydhemens/ >iotca
sarnaijadhen >sanoista /
Christusen pälle wscoisit /
>saman pyhen hengen cautta
wdhistaisit / tottelemisen
saattaisit / ia sinun rackaudes
>cautta heisse asuisit /
Laupias HERRA >Iumala /
teghe meite waijuaisit
synnyset / wanho räpelei /
henen wdhensyndymisens
cautta wighattomaxi ja >peiue
peiuelde paramaxi / sinun
rackan poias >catkeran
pinanans / ja runsan weren
wotamisens teden / >Saata
mös nijn / ette me
>Christusen hirmulisen pinan
cautta / mailmasta colisim / Ia
meiden lihan himoista
ristinnaulitaisim /
Senpälle / ette me samasa
auusa / iolla hen colluista
ylesnousi / madhaisim iuri
Christusen elemehen >sijrtte /
ja sijte Taiualisesta / ia
loppumatoinda elemiste
saamahan olisima aijna

Postea iuxta carnem
exaltatum in coelestia ad
dexteram tuam collocaris,
ut nobis esset
propitiatorium, caput,
mediator,
summus sacerdos.

Laus et gloria
tua praedicetur coelestis
pater, ex eo,
quod ad promissiones
stabiliendas propter Christum,
et per illum, spiritum sanctum
effuderis, discipulorum
cordibus, uim et
 energiam indideris per
uisibilia signa,

ut redderes certiores
posteritatem,
te corda eorum, qui ad
uerbum illorum
credituri sint in illum,
eodem spiritu sancto sint
innouaturum, ad obedientiam
perducturum, et per tuam
dilectionem inhabitaturum
esse.  Misericors Deus,
propter acerbissimos
cruciatus, largumque cruorem
dilecti filij tui, nos peccatores
miseros, homines uetustos per
renascentiam illius regeneres,
faciasque nobis ipsis indies
meliores.
Effice, ut
per saeua
Christi tormenta mundo
moriamur, carnisque nostrae
concupiscentijs
crucifigamur,
quò eadem uirtute, qua ille
ex mortuis reuixit, in uere
Christianam uitam
transpositi,
de illa coelesti et
nunquam desitura
consequenda solliciti
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das vergenglich / irdische vnd
beweglich vnserm hertzen ist
/ gantz vnd gar vergessen
mögen / dass wir auch inn
deiner liebe durch den
heyligen Geyst entzündet /
inn gantz gelassener demut
vnnd rechtem kindtlichem
gehorsam / das end vnd
aussgang vnsers lebens
mögen beschliessen. Durch
den selben Iesum Christum
deinen Sun vnsern Herren /
Amen.

achkerat / Ia mös nijte
mailmasita/  lickuuaisi / ja
catouaisi / >iotca meisse wiele
pyrckeuet / caikexin
wnhodhaisim / Ja nijn sinun
rackaudhesas / pyhes henges
palauana / neurelle mielelle /
olisim lastein >taualla
cwliaiset / lopetaisim >temen
elemen / Saman sinun racas
<poias / Iesusen Christusen /
meiden HERRAN cautta /
Amen.

sumus, atque eorum quae
terrena, mobilia
et peritura adhuc uigent intra
nos penitus obliuiscamur.
Quoque in dilectione tua per
spiritum sanctum inflammati,
resignato animo humiles, et
filiali more obedientes, uitam
hanc finiamus.
Per eundem
Iesum Christum
Dominum nostrum.
Amen.

Tässä Agricolan päälähteenä on ollut Capiton varsin paljon muokkaama käännösteksti.  Agricola on

enimmäkseen noudattanut Capiton sanajärjestystä ja hänen tekemiään muutoksia. Pari Capiton pois

jättämää kohtaa Agricola on kuitenkin kääntänyt Bekantnusista. Rukouksen loppupuolella Agricola

seuraa lähes yksinomaan Capiton tekstiä.

Teologisesti varsin merkittävä poikkeama on Agricolan pois jättämät vanhurskauttamiseen liittyvät

sanat zu vnserer gerechtigkeyt (42–43).297  Merkittäväksi poiston tekee se, että juuri samalla kohtaa

Agricola seuraa selkeimmin Bekantnusin tekstiä.  Capito on jättänyt koko virkkeen kääntämättä.

Agricolan olisi odottanut liittävän tekstiinsä vanhurskauttamis-käsitteen, mikäli olisi pitänyt sen

korostamista erityisen tärkeänä.

Agricola katsoo aiheelliseksi lisätä Sowittaja ja Kuningas -sanat (50, 52) luetteloon, johon hän on

lähteestään suomentanut jo Kristusta tarkoittavat määreet anetenarku, pämies, welimies, ylimeinen

Pappi (49–51).

Capiton käyttämän praedicetor-sanan Agricola on suomentanut muotoon sen cautta saarnataan

(54–55). Hän on ehkä ajatellut Capiton tarkoittavan julistamista (praedico), vaikka tässä yhteydessä

Capito on tarkoittanut kaikesta päätellen kiittäen mainitsemista, ylistettävää. Sen sijaan vähän

myöhemmin todennäköisesti äskeisen sanavalinnan johdattelemana Agricola on itsenäisesti

korostanut saarnaviran merkitystä lisäämällä sanan sarnaijadhen (67).298 Tällä hän korvaa Capiton

varsin epämääräisen demostrariivipronominin illorum. Tässä rukouksessa Agricola on katsonut

297 Zu vnserer gerechtigkeyt on kaikissa Bekantnusin painoksissa. Bekantnus 1531 (?), 38; 1537, 36; 1539, 36.
298 Ks. tästä tarkemmin luku II C. 2.
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aiheelliseksi korostaa sananjulistuksen ja saarnaviran tärkeyttä. Samassa yhteydessä Agricola tahtoo

vielä korostaa saarnatun sanan herättävän uskon nimenomaan Christusen pälle (68).

Herra-sanan lisääminen (73) johtunee siitä, että liturgisissa rukouksissa Laupias Herra Jumala on

vakiintunut ilmaus. Toisaalta Agricola jättää samassa yhteydessä huomioon ottamatta

Bekantnusissa olevat sanat Allmechtiger ja Vatter (74–75).

Sana Anetenarku (49) (genadenstul/propitiatorium) esiintyy Agricolan tuotannossa vain kaksi

kertaa, molemmilla kerroilla rukouskirjassa.299

Agricola korjaa rukouskirjan painovirheiden luettelossa sanan caikiwatiaxi (24).300

299 MAT I, 394, 771; IA I, 12.
300 MAT I, 874.
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B 27

Bekantnus  37–38; CS 952–
953

Zum heyligen Geyst / dass
er vnser hertz jm zum
Tempel weihe / vnnd darinn
wone.

ZU dir O heyliger Geyst /
der du bist ein Geyst dess
trostes / der warheyt /
der heyligkeyt / des rechten
wissens vnnd weissheyt / der
güte / der verneuwung vnd
widergeburt / der
freiwilligkeyt vnnd gehorsam
/ der gnaden / dess ernsten
gebets vnd der reynigkeyt: Ja
ein pfand vnd
gewissenschafft dess
erbtheyls der Himmelischen
güter bei den kindern Gottes.

Wir dürfftigen / fleyschlichen
geystlosen menschen /
keren vnser
lippen stimm vnnd
augen zu dir / so fern wir
vermögen / dass wir doch
vffs wenigest vnsere augen
gegen Himmel auffheben /
biegen für dir vnsere knie/
vnd gantzen
leib mit demütiger bit /
vmb Iesu Christi
vnsers Hern willen / welcher
dich zum geschenck vnd gab
vber alles fleysch
ausszugiessen von seinem
himmelischen Vatter
eingenommen hat / also dass
dich der himmlische Vatter in
seinem Namen / vnnd durch
jn absendet.
Wöllest vmb seinet willen /
vnnd mit jm inn vnns

A 26

Agricola 490–492

Pyhen Hengen tyge Rucous/
ette hen meiden Sydhemen
henense Templixi ia maijaxi
rakendaijsi/ itze sine
aswuaxens

SInun tyges / <O Pyhe Hengi
/ iocas olet yxi lohutoxen
hengi / totudhen / pyhydhen /
oijkean taijdhon ia
wijsaudhen / hywuydhen /
wdhistoxen / ia
iellenssyndymisen / sen
wapan edhon / ia tottelemisen
/ armon / tosilisen rucouxen /
ia puchtaudhen / yxi pantti /
ia wissius / nijnnen
Taijualisten <perimysten
pälle / Insigli / ia
sanomattoin sydhemeidhen
hoocaus Iumalan Lapsisa /
Me tarwitzewaijset / lihalliset
/ hengettömet <Inhimiset /
kienneme sinuhun pein /
meiden hwlet / änet / ia
<silmet woijman ielken / ette
me wähinneki meiden
silmein Taijwan pein
ylenneijsim / ia meiden
polwena / sinun edheses
cumardhaijsim / ia coco
rumihin Neurelle rucouxella /
Iesusen Christusen meidhen
Herran >poolesta / ioca sinun
saij / lahiaxi <ia anolla /
ylitze caiki Lihat /
wlgoswodhattaxens / henen
Taijualisen Isestens / Nijn /
ette se Taijualinen Ise / ombi
sinun / henen nimesens / ia
henen cauttansa /
wlghoslehettenyt / Ioscas sijs
<tadhoijs / henen tedhens / ia
ynne henen cansans / meisse

C 26

Capito 127–128

AD SPIRITVM, VT corda
nostra sibi in templum
dedicatum inhabitet.

AD te sancte Spiritus, qui es
spiritus solatij, ueritatis,
sanctitatis,
uerae scientiae
et sapientiae, bonitatis,
renouationis
et renascentiae,
libertatis et obedientiae,
gratiae, seriae precationis
et puritatis. Imò pignus et
certitudo de bonis
coelestibus,

à filijs Dei possidentis.
Nos egeni, carnales,
uacui spiritu, l
abia nostra tibi repandimus,
uocem et aures in te pro
uiribus intendimus,
si nihil aliud certe
oculos in coelum
attollimus,
coram te in
genua totum
corpus demittimus,
humiliter supplicantes,
propter Iesum Christum
Dominum nostrum, qui te ad
donarium omni carni
effundendum à patre suo
coelesti acquisiuit. Ita
ut coelestis pater
in nomine ipsius,
et per eum te
mitteret.
Propter illum, et
in illo, in nobis
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fleyschlichen sündern dir
einen Tempel heyligen / vnnd
vnser fleysch mit deiner
einwonung vernewen / auch
mit deinen erstlingen zum
geystlichen
reichthumb /
vnd zunemen
inn aller weissheyt vnnd
klugheyt salben vnnd
begnaden / vnns inn allem
vnserm leben / worten /
wercken / leren vnd wissen /
treiben vnnd leyten / vff das
wir on deinen rathe nichts
fürnemen vnd beginnen.
Beschreibe durch Jhesum
Christum vnsere hertzen
mit dir der
du der lebendig Gottes
finger bist / komm zuhilff
vnserm vnuermögen / erstatte
auch mit deiner krafft vnd
sterck vnsere grosse
schwachheyt. Teyle
dich auss inn vnser hertzen /
vnd lass vns mit dir
gemeynschafft haben / auff
dass die lieb Gottes inn vns /
sich in dir aussgiesse.
Verleihe dass wir in dir zu
kindern Gottes
angenommen auch durch
dein zeugniss
bekrefftigt / vnnd durch deine
besigelung /

das wir kinder Gottes sind /
vergewisset / einen sichern
zutritt haben inn dir
zu Gott dem
himmelischen Vatter / Durch
Iesum Christum vnseren
Herren / Amen.

lihalisis synneisis / itzellens
Templin / pyhitte / ia meiden
Lihan / sinun <siselle
aswmisen cautta / wdhista /
Ia mös sinun esikoijstes cansa
/ hengelisen waldakundahan
saattaijsit / ia >tekisit / ettes
meite caikisa wijsaudhes /
toijmes / woijteis / ia armos /
ia caikisa meiden elemises /
sanoijs / töijs / oppis / ia
taijdhois / tadhoisit aija ia
iodhatta / Senpälle / etteij me
/ ilman sinun Neuuotas /
miteke rupeijsi taica alghaijsi
/ <Kirioittele meiden
Sydhemen / sinun cansas /
Iesusen Christusen cautta /
sine ioca elewen Iumalan
sormi olet / <tule auttaman
meiden wähewoijndo / tuke
mös meiden swren heikodhen
/ sinun woijmas ia
wäkewuydhes cansa / Haijota
sinuas meiden sydhemihin /
Ia anna meille / sinun cansas
parwa pite / <Senpälle / ette
Iumalan rackaus / itzense /
sinussa wlghoswodhataijs /
<Laijna / ette me sinussa /
Iumalan lapsexi
corijataijsima / Ia mös sinun
siugnauxes cautta
wahwistuijsime / Ia sinun
kijnitoxes cautta /
>tundesima meidem /
Iumalan lapsexi / ia saijsim
ydhen waarattoman
tygekieumisen / sinussa /
Iumalan tyge / sen
Taijualisen Isen / Iesusen
Christusen cautta / meiden
Herran / Amen.

carnalibus peccatoribus
templum tibi consecres,
carnem que nostram tua
inhabitatione innoues,
et cum primo genitis ad
spirituale
regnum assumas,
efficiasque, ut
in omni sapientia et
prudentia, unctione et gratia
crescamus per omnes uitae
actiones, per uerba, facta
doctrinam scientiam,
impulsum et obsequium. Quo
absque consilio tuo nihil
ordiamur nec auspicemur.

Exorna corda nostra, tua
uirtute per Iesum Christum,
qui es digitus Dei uiuentis.
Adiuua
nostram imperfectionem, tua
uirtute excellente, nostram
imbecillitatem
subfulci, distribue
te in corda nostra,
et nos tui facias
participes, quo
dilectio Dei per nos
diffundatur.
In locum
puerorum per te
adoptemur, tuo confirmemur
testimonio,

obsignatione tua nos esse
filios Dei pernoscentes,

aditum ex te securum
ad Deum patrem coelestem
habeamus. Per Iesum
Christum Dominum nostrum.
Amen.

Rukous on hyvin sanatarkka suomennos Bekantnusista.  Myös Capiton käännös on tavallista

uskollisempi alkutekstille. Agricola on pitänyt silmällä myös Capiton tekstiä, koska on kääntänyt
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sieltä muutaman sanan. Propter-sanan suomentaminen sanalla poolesta (33) ei ole aivan sanatarkka

käännös, mutta antaa viitteitä tekstiyhteydestä, koskapa sekä Agricola että Capito ovat kiertäneet

sillä saksankielen willen-sanaa.

Agricola lisää lauseen Insigli / ia sanomattoin sydhemeidhen hoocaus. Sinettiä tarkoittava sana

Insigli (18) esiintyy Agricolan rukouskirjassa vain tämän ainoan kerran. Raamatuntekstien

käännösten yhteydessä Agricola käyttää sitä useinkin, erityisesti Ilmestyskirjassa.301 Agricolan

lisäämä lause lienee eräänlainen tautologinen paratagma edellä olleille sanoille yxi pantti / ia

wissius (15–16). Sanomattoin sydhemeidhen hoocaus Jumalan Lapsissa (19–20) on lisäys, joka

liittyy Roomalaiskirjeen 8. luvun ajatukseen siitä, että itze Hengi manapi hyue meiden edesten /

sanomattomilla hocauxila.302 Agricola on tahtonut tekstin laajennoksella syventää tämän Pyhälle

Hengelle osoitetun rukouksen sisältöä.

Agricola kääntää saksankielen widergeburt ja latinan renascentia-sanat iellenssyndymisen-sanalla

(12), tarkoittaen uudestisyntymistä. Agricolan kielessä on horjuvuutta tässä asiassa, sillä hän käyttää

myös uudestisyntymis-sanaa kaikkiaan kuusi kertaa rukouskirjassa ja kerran Uuden testamentin

suomennoksessa (Tit. 3: 5). Iellenssyndynet-sanaa hän käyttää silti Gal. 4:19, 1. Piet 1:3 ja 1. Piet.

1:23 sekä psalmin 84 esipuheessa. Rukouskirjassa iellenssyndymisen -sanaa Agricola käyttää eri

muodoissa 11 kertaa.303 Saksan kielen wieder tarkoittaa sekä jälleen että uudelleen.

Wähewoijndo-sana (65) esiintyy Agricolalla vain tässä yhteydessä. Wähewoijndo merkitsee

’kykenemättömyyttä’, ’vähävointoo’.304 Agricola etsii suomenkielistä vastinetta

vnuermögen/imbecillitate-sanalle. Muualla rukouskirjassa Agricola käyttää woijmaton-sanaa eri

muodoissaan.305

Bekantnusin kohdan Gemeynschaft haben/participes Agricola suomentaa cansas parwa pite (70–

71). Parwa tarkoittaa yhteyttä, ’parvaa’.306 Sana esiintyy Agricolalla tässä muodossa vain tämän

yhden kerran ja sen käyttämiseen on johtanut ilmeisesti latinan sana participes. Parui-sana on

301 VKS 1, 870. Ks. myös Heininen 1999, 266.
302 Room. 8:26. MAT II, 437.
303 IA I, 218; MAT II, 527, 601, 603; MAT III, 334. Esimerkiksi rukouksessa A19, 15, 21 Agricola suomentaa saksan
kielen widergebere > iellenssynnyteis, widergeboren > iellenssyndynehen. MAT I, 563.
304 MAT IV, 926.
305 IA II, 686, 691; Jussila 1998, 308.
306 MAT IV, 920.
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rukouskirjassa kerran.307 Parwahan-sanaa Agricola käyttää niin ikään kerran. Silloinkin hän

suomentaa sillä gemeinschafft -sanan.308

Tämä on viimeinen rukous, jossa Agricola vielä käyttää Capiton tekstiä Bekantnusin rinnalla.

Agricolan rukouskirjassa ”Pyhelle Kolminaisuudelle osoitetut rukoukset” otsikon alla yhtäjaksoisen

kokonaisuuden muodostavista Bekantnusin rukouksista kahdeksan on suomennettu käyttäen sekä

Bekantnusia että Capitoa yhtä aikaa lähteenä.309 Tässä viimeisessä rukouksessa Agricola on jo

hieman luopunut Capiton hyödyntämisestä, koska lainauksia latinankielisestä lähteestä on vain

kolme. Agricolan rukouskirjassa seuraavat rukoukset ovat kaikki Bekantnusin pohjalta

suomennettuja.310

Besigelung / obsignatione Agricola suomentaa kijnitoxes (79) tarkoittaen ’sinetöintiä’.

  5

10

15

B 28

Bekantnus  38–39; CS 953

Vmb getrewe Diener vnnd
vmb frucht dess Euangelions.

LAss dich HERR Iesu Christe
gegen vns / die wir verlassen /
vnnd als Schäflin die keinen
Hirten haben zerstrewet seind /
deine barmhertzigkeyt bewegen
/ vnd nach dem auch der schnit
gross ist / der rechten arbeyter
aber wenig / du / welcher ein
HERR dess schnits bist / wöllest
deine getreuwe arbeyter
inn deinen schnit mit einer
grossen anzale aussdringen.
Auch die / so du auffsendest in
jrem gang mit

A 27

Agricola 610–611

Uscolisten Sarnaijadhen/ ia
Euangeliumin Caswamisen ja
hedhelmen edheste Ru.

ANna HERRA Iesu Christe /
sinun Laupiudhes sinua notkista
/ meiden cochtan / iotca olema
ninquin ylenannettut idhoijlam /
ia paijmeneta / ia mös ette sinun
Laumas swri on / mutta ne
oijkeat Töömiehet haruat / Nijn
sine HERRA ioca se hyue
paijmen olet Laumas ylitze /
ledhette wscoliset caitzijat
sinun Lambahilles / swren
epelughusen iouckon cansa. Ia
mös ne / iotcas wlosledhetet /
heiden waelluxesans sinun

307 MAT I, 544. Ks. myös A15.
308 IA I, 443; Gummerus 1955, 264.
309 MAT I, 476–492. A7, 8, 12, 14, 15, 16, 30 ja 26. Myös rukous A9 on todennäköisesti suomennettu sekä
Bekantnusista että Capitolta, mutta rukouksen lyhyyden takia siinä ei ole havaittavissa Bekantnusista lainattuja sanoja.
310 Ks. dispositiotaoriasta s. 175–179.
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deiner gnaden fürdern / darzu
mit dem heiligen Geyst begaben
füllen vnd leytten /
damit sie dir vielfeltige
fruchte bringen / auff das also
zu deinem lobe von dem reynen
Weytzen in deiner
Schewren die Garben der
glaubigen / mit haussen
versamlet werden.
Der du mit Gott dem Vatter inn
eynigkeyt des heyligen Geyst
lebest vnd herschest ein
warhafftiger Gott
zu ewigen zeiten / Amen.

armolas heite saata / ia mös
pyhelle hengelle heite lahijoijta
/ wije / ia iodatta / iolla he
sinulle monikerdhaijset
hedhelmet toottaijsit / nijn / ette
sinun kijtoxexi / sijte pyheste
Laumastas / quin ombi sinun
Seurakundas / madhaijsit
wscoliset Sielut lukemattomalla
iouckolla / alati cokounduua /
Sinne cussa sine ynne Isen
Iumalan cansa / pyhen hengen
ychteyxes / elet ja hallitzet yxi
totinen Jumala /
ijancaikisudhesa  Amen

Tämän rukouksen Agricola on suomentanut varsin itsenäisesti Bekantnusin pohjalta.311 Se on hyvin

merkittävä Agricolan tekemien lisäysten takia. Hän ei noudata Bekantnusin ajatusta

vehnänkorjuusta, vaan pysyy rukouksen alussa esillä olleessa lammasaiheessa. Agricola ei

kuitenkaan käytä alussa Bekantnusissa olevaa Schäflin-sanaa (6), mikä on yllättävää hänen

valitsemansa lammasteeman kannalta.

Lammas- ja laumateeman valitessaan Agricolan voi katsoa korostaneen kirkon (seurakunnan)

merkitystä, jota hän korostaa myös lisätessään lauseen quin ombi sinun Seurakundas (24–25).

Luther ei Betbüchleinissaan muuta tälläkään kohdalla mitään, vaan seuraa kirkkoa korostamatta

Bekantnusin tekstiä.312 Agricola korostaa myös saarnavirkaa suomentaessaan otsikossa olevan

Diener-sanan Sarnaijadhen-sanalla (1).

Agricola ei liity Bekantnusin ajatukseen armolla gnaden (17) johtamisesta, vaikka olisi hyvin

voinut liittää sen lammasteemaansa.

’Vapaana’ ja ’valloillaan’ olemista tarkoittava adverbi idhoijlam (7) esiintyy Agricolan teoksissa

vain kolme kertaa. Kerran se on muodossa ihdolam (A44, 17) toisen kerran idhoijlansa niin ikään

rukouskirjassa.313 Tässä Agricola käyttää sitä pohjakielen ’hajallaan olemista’ tarkoittavan sanan

zerstrewet (7) tilalla.

311 Ks. Capito 1536, 128.
312 WA 10:2, 477.
313 MAT I, 715; Jussila 1988, 222; Häkkinen 1994, 439.
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B 29

Bekantnus  39; CS 953–954

Dass wir versamlet würden in
die Christliche gemeyn.

Allmechtiger gütiger Gott
himmelischer Vatter / der du
durch dein ewigs lebendigs
Wort / welches ist Iesus
Christus dein eyniger sun / für
vns mensch worden / vnnd der
erstling auss den Todten Imm
heyligen Geyst / die menschen
zum glauben / vnd dass sie vom
jrrthumb gefreiet / dir inn
gehorsamer vnderthenigkeyt
dienen / beruffst vnd
versamlest. Verleihe
genediglich / dass dasselbig
dein göttlich Wort inn vns
krefftig wone. Vns auch in die
gmeyn der heyligen bring / die
du durch seinen tod vnd
vergiessung dess bluts imm
fleysch / tewer zum
eygenthumb erkauffet vnd
errettet hast auss vnmessiger
genaden / vnd barmhertzigkeyt /
Amen.

A 28

Agricola 640–641

Ette me Christilisen
Seurakundan cokonuijsim.

CAikiwaldias laupias Iumala /
Taiualinen Ise / ioca sinun
ijancaikises eleues Sanas cautta
/ quin ombi Iesus Christus /
sinun aijnocaijses / meiden
techtem Inhimisexi / ia
Esicoijsexi colludhista pyhesse
hengesse / tullut / Inhimisie
wscottaman / ia ette he
exytyxeste wapaxi tulisit / sinua
tottelemises alamaijsudhes
paluelemahan / cutzunut ja
coghonnut olet / Laijna
armolisesta / ette se sama
Iumalludhes Sana meisse
woijmalisesta asuis / Meite mös
sinun pyheis Seurakundan toota
/ ioca henen colemans ia sen
Lihans weren lupauxen cautta /
itzellens callihista ostanut ia
pelastanut ombi / sulasta
märettömest armosta ia
laupiudhesta /
A  M  E  N.

Tässä rukouksessa on poikkeuksellista se, että Bekantnusin otsikossa on schwenckfeldiläisestä

ajattelusta poiketen kirkkoon liittyvä maininta die Christliche gemeyn (2). Myös rukouksen

tekstissä se toistuu (19). Näissä kohdin Agricola luonnollisesti seuraa pohjatekstiään

sananmukaisesti. Capiton tekstiä Agricola ei ole tässä rukouksessa seurannut.314

Lupauxen (21) on käännösvirhe. Agricola on todennäköisesti sekoittanut Bekantnusissa esiintyvän

vergiessung-sanan verheissen-sanaan.

314 Ks. Capito 1536, 128–129.
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B 30

Bekantnus 40; CS 954

Vmb eynigkeit dess sinns vnd
verstandts inn göttlichen
sachen.

O Du ewiger barmhertziger
Gott / der du bist ein Gott dess
fridens / der lieb vnd eynigkeyt
/ nit aber der zwispalt/ vnnd
manigfaltigkeyt / mit welcher
du iesst auss deinem rechten
vrtheyl / dise Welt /
darumb dass sie
dich der du alleyn
eynigkeyt stifften vnd behalten
kanst / verlassen /
vnd auff jre weissheyt von dir
gefallen ist /
besonder inn den stücken /
die deine göttliche warheyt /
vnd die seligkeyt der seelen
anlangen / hastu sie sich lassen
theylen vnnd zutrennen /
auff das sie mit jrer
vermeyneten weissheyt
inn der vielfeltigkeyt
zuschanden würdt / vnnd
zu dir / O liebhaber der
eynigkeyt / widerkerte.
Wir armen sünder / den du
solches gnediglich verlihen
hast zuerkennen /
bitten vnd flehenn dich du
wöllest durch den heyligen
Geyst / alles zurstrewte
zusamen bringen / das geteylet
vereynigen vnnd gantz machen.
Auch vnns geben / das wir zu
deiner eynigkeyt keren /
dein eynig ewig warheyt suchen
/ von allem zwispalt
abweichen / das wir eines sinns
/ willens / wissens / gemüts
vnnd verstandts werden /
der da gericht sey nach

A 29

Agricola 503–505

Ette me yximieliset ia
ymmerteweiset Iumalisis
asioijsa olisima/ sangen ialo
Rucous.

O sine ijancaikinen Laupias
Iumala / ioca rauhan Iumala olet
/ rackaudhen / ia
yximielisudhen / ia eij rijdhan /
eijke monijnaisudhen / Ionga
cansa sine nyt hurscan domios
cautta ylitze temen mailman /
ne ylenannat / sentedhen ette
hen sinun / ioca aijnoa
yximielisudhen souitta ia
hallitta taidhat / ylencatzouat /
ia ouat sinusta langenuuet oman
wisaudens pälle /
Erinomaijsesta nijsse cappaleisa
/ iotca sinun Iumalises totudhen
/ ia Sieludhen autuwaudhen
polen tuleuat / olet sine heite
itzellens iaghottanut ia
haijottanut / Senpälle / ette he
sen souitun wisaudhens cansa /
sijne monikerdhasudhes /
häpien alaisexi tulisit / Ia nijn
sinun tyges / O yximielisudhen
racastaija / iellens palaijaijsit /
Me waijwaset synnyset /
ioillen sine sencaltaijsita /
armolisesta olet laijnanut tuta /
anoma ia rucolema sinua / ettes
tadhoijsit pyhen hengen   cautta
/ caiki haijotetut / coghota / ne
iaghotetut ydhiste / ne
rijdhaijset sowitta / Ia ettes mös
meille annaijsit / ette me sinun
ychteyxes pein kiennysim /
sinun ychte ijancaikista totuttas
etzisim / ia caikista rijdhasta
meite poiswelteisit / Ette meille
olis yxi mieli / yxi tacto / yxi
taito / yxi toijmi ia ymmerdhys /
iotca cohetut olisit meiden
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Iesu Christo vnserm Herren
darmit als dann wir inn der
gleichmütigen eynigkeit /
dich himmlischen Vatter vnsers
Herrn Iesu Christi mit eynem
mund preisen vnd loben mögen
/ durch genanten vnsern Herren
Ihesum Christum imm heyligen
Geyst / Amen.

Herran Iesusen Christusen
ielken / Ionga cansa me / sijne
samasa yximielisudhen
ychteyxes / sinua / Iesusen
Christusen taiualista Ise /
madhasima ydhelle suulla yliste
ia kijtte / pyhesse hengesse /
Saman Iesusen Christusen /
meiden Herran cautta / Amen.

Agricola tahtoo ilmaista pitävänsä erityisesti juuri tästä rukouksesta kertomalla, että tämä on sangen

ialo Rucous (3–4).315 Ehkäpä hän on juuri siksi suomentanut sen erittäin sanatarkasti Bekantnusista.

Agricola ei ole millään tavalla seurannut Capiton tekstiä, jossa on poikkeuksellisen paljon

lisäyksiä.316

315 Ks. myös A10 iuri hyue Rucous sekä MAT I, 503, 510, 530, 603, 665, 667.
316 Ks. Capito 1536, 129–130.
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B 31

Bekantnus 41;  CS 954–955

Wider den bösen geyste
zum heyligen Geyst.

ACh HERR Gott du
heyliger
vnd lebendigmachender / du
reyner ewiger vnd
himmelischer Geyst / dieweil
auch sunst ein Geyst ist der
bossheyt / der lügen / der
vnreynigkeyt /
der irrung vnnd
verfürung / ein
Fürst der Welt / der grosse
Trach ein vrsprung alles
vbels /
ein Mörder von anbeginn mit
seinen Fürstenthumben /
gewalt / ampt / dienern vnnd
aller
geystlichen argen list /
Ein brüllender Lewe / ein
stetter anklager
der kinder Gottes /
vnd ein abgesagter feind
Gottes. So bitten / vnnd
ermanen wir dich /
O heyliger Geyst / mit allen
denen die sich in deiner
gnaden zu Gott begeben /
dass du vnns
wöllest behütten für seiner
lügen / jrrthumben/ vnd
bösen tücken.
Lere vns alle warheyt /
Wapne vnns mit dem Schilt
dess waren Glaubens / durch
welchen wir alle feuwrige
pfeil dess bösenn geysts
aussleschen.
Hilff das wir allzeit
wachen vnnd achtung geben
vff seinen bösen rath / listige

A 30

Agricola 488–490

Pyhen Hengen tyge wastoin
paha henge >Rucous.

AH HERRA Iumala / sine
pyhexiteckie / wirgottaija /
ia elewexiteckie / sine
<pudhas / ijancaikinen / ia
Taijwalinen hengi / Sille ette
ombi mös yxi >toijnen
pahudhen hengi / walhen /
rijdhan / saastaijssudhen /
>haureudhen / exyydhen / ia
<wiettelyxen / se coria temen
mailman pämies / se swri
Lohikerme / caiken
pahudhen pesä / Jo >mailman
alghusta Murhamies / henen
<waldakundinens / woijmans
/ wirghans / paluelians / ia
caikein pahaelkisten
hengelisten iouckoin cansa /
yxi kijlijuwa Ialopeura / yxi
kärckywe candija / eli
Iumalan lasten pällecaijpaija
/ ia Iumalan sopimattoin
wihamies / <Nijn me
>sentedhen sinua rucolema /
<O pyhe hengi / ia mös caiki
ne / iotca sinun armos cautta
/ Iumalan hooman /
annettudh olema / ettes meite
tadhoijsit wariella / henen
walheitans / willityxiens / ia
pahoija ioonians wastahan /
Opeta meille caiki totuus /
Wahwan wscon kilwelle /
meite pugheta / ionga cautta /
me caiki / sen pahan hengen
tuliset noolet /
<wlgossammuttaijsim /
<Auta / ette me / aijna
walwoijsim / ia henen paha
elkiset neuuons caualat

C 30

Capito 130

CONTRA MALITIOSVM
spiritum, ad sanctum
spiritum, precatio.

AH Domine Deus,
sanctificator,
uiuificator,
aeterne ac
coelestis spiritus. Quia
spirito alius est
malitiae, mendacij,
incontinentiae,
impuritatis, erroris et
deceptionis.
Qui Princeps mundi huius,
draco magnus, autor
malorum omnium, ab initio
mundi parricida fratris
germani. Cui amplum
satellitium adhaeret
spiritualium nequitiarum.

Qui leo rugiens, assiduus
criminator
filiorum Dei,
et hostis Dei est
irreconciliabilis.
Idcirco supplicit
te sancte spiritus nos et
omnesque pro gratiam tuam
Deo mancipati sumus,
oramus, ut nos
contra istius mendacia,
errores, et pernitiosas
inspirationes defendas.
Omnem nos doce ueritatem,
uere fidei scuto nos obarma,
quo ignita tela
maliciosi spiritus istius
restinguamus.

Effice ut pro
perpetuò uigiles,
illius cogitationes, artes,
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45

50

55

60

65

tück / verfürische anschläg
vnd inngeben.

Nit weiche von vns inn der
anfechtung / sonder stercke
vns mit deiner mechtigen
innwendigen krafft. Nit
lass vns seiner verfürung /
vnnd seinem süssen
einblassen
gehorchen oder
nachgeben / das er nit
vnser durch jn verbösst
fleysch /
zu seim vnnd der weltlichen
begirden lüst vnd güttern
gehorsam erwecke /
sonder
zertrit jhn vffs ehste

vnder vnsere füss durch
Iesum Christum / zu der eer
Gotts des himmelischen
Vatters / Amen.

aijatoxens / petteweijset
aijwotuxens / ia couckuns / ia
moniharaijset constins
>wisusta cawattaijsim /
Ele meite kiusauxehen ietä /
mutta paramin wahwista
meite / sinun wäkewelle
sisellisel woijmallas / Ele
salli meite / henen
wiettelyxens / ia
lijuhakoijtzemisens /
<tottelemahan / taica
mötenlaske / Senpälle / etteij
hen meiden Lihan / >ionga
hen alghusta / henen omassa
/ ia mailman himosa <lustin /
ia rijstahin / sangen >turmeli
/ wiele nyt pahutten
>hauckuttelis / mutta
alaspaijsca / polghe / ia >iuri
härwohuta hende / meiden
Ialkaam ala / Iesusen
Christusen cautta / Iumalan /
ia Taijualisen Isen cunniaxi
Amen.

detrimentusaque consilia

obnixe obseruemus.
Ne in tentatione nos deferas,
sed uirtute illa tua interiore
potius corrobora.
Effice ne
blandis insidijs, necque
speciosis fallacijs illius
auscultemus,
necque in animum admissis
obsequamur,
quominus carne nostra, quam
ipse principio
corrupit in suam et mundi
concupiscentiam abutant,
neúe obsequio bonorum, quae
uiolentur, alliget, quin illum
sub pedes nostros
proculcatum protinus
consterne. Per Iesum
Christum in laudem Dei
coelestis patris.
Amen.

Tässä rukouksessa Agricola on seurannut sekä Bekantnusia että Capitoa.317

Agricola lisää pahan hengen hedelmäksi rijdhan (11). Vnreinigkeyt ja vneinigkeyt ovat niin lähellä

toisiaan olevia sanoja, että rijdhan-sana on saattanut juontua vneinigkey-sanasta saastaijsudhen

rinnalle. Coria-sanan (13) lisäämisellä Agricola tahtoo värittää ja luonnehtia maailman ruhtinasta.

Tässä rukouksessa on poikkeuksellisen paljon Agricolan tuotannossa ainutkertaisina esiintyviä

sanoja. Niitä ovat kärckywe (23), Agricolan lisäämä sana pällecaijpaija (24), nääntymistä

tarkoittava härwohuta318 (64) sekä liehittelyä tarkoittava lijuhakoijzemisens (54). Viimeksi mainittu

esiintyy tosin muodossa liehakoitzemisen rukouskirjassa kolme kertaa ja Uuden testamentin

suomennoksessa Room. 16:18. Pällecaijpaija-sanaa lähellä oleva pällekandaijan-sana on

rukouskirjassa kerran.319 Kärckywe candija -ilmaisulla Agricola tarkoittaa ’taukoamatonta

317 Ks. Gummerus 1955, 254–255, 266–268. Gummerus asettaa saksan ja latinan kielisen pohjatekstin rinnakkain vain
kahdessa Bekantnusin rukouksessa A7 ja A30.
318 Ks. Vaittinen 2007, 118, 122.
319 MAT I, 807.
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syyttäjää’, ’kantajaa’. Lijuhakoitzemisens-sanalla hän suomentaa saksan kielisen sanonnan süssen

einbladen varsin onnistuneesti.320

Pesä-sanan (16) käyttäminen vrsprung ja/tai autor (auctor)-sanan vastikkeena on erikoinen

ratkaisu. Agricola tekee harvinaisen sanavalinnan myös kääntäessään wapne ja/tai obarma-sanan

tavallista pukemista tarkoittavalla sanalla pugheta (37). Ratkaisu on erikoinen siksi, että ase-sana

eri muodoissaan kuuluu Agricolan sanastoon. Hän suomentaa wapne ja armatura -sanat yleensä

sanalla harniskatut.321

320 IA I, 175, 286, 300, 302, 482.
321 IA I, 18–19, 121; Gummerus 1955, 277, 296, 383, 500. Ks. myös A32.
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Agricola on lisännyt otsikkoon sanat Sarnaija nein rucolkan (1), koska hän on sijoittanut tämän

rukouksen rukouskirjansa osastoon Sarnaijadhen ia Sanan palueliaden edheste.

  5

10

15

20

25

30

B 32

Bekantnus 42;  CS 955

Für die gebrechen dess volks.

EWiger barmherziger Gott /
Dieweil du weysst wie der
bösest geyst vmbher gehet bei
der versamlung deines volcks /
als ein brummender
Löw / vnd von wegen der
schwacheyt vnsers fleyschs
mancherley gebrechen vnd
anfechtung einfüret dadurch wir
verursacht werden /
auch nach dem geheyss deins
sunes vnsers Herrn Iesu Christi
allweg zuwachen / vnnd
ernstlich on vnderlass zubetten.
Derhalbenn bitten wir dich /
komme heut zutrost
allen angefochtnen
schwermütigen Christlichen
hertzen. Erleucht
die blinden / lere die
vnwissenden / Verleihe den
schwachen die sterck / vnnd
auch den anhebenden genad /
das sie fortfaren / Dessgleichen
den gewachsenen die
bestendigkeyt / auff dass sie zur
völligkeyt kommen. Durch
Ihesum Christum vnsern Herrn /
Amen.

A 31

Agricola 614

Sarnaija nein rucolkan
Canssan ricoxen edheste.

O ijancaikinen Laupias Iumala /
ettes kylle tiedhet / quinga se
ryme hengi ymberikieupi /
sinun Seurakunnas Canssan
seassa / ninquin kilijuua
Ialopeura / ia meiden Lihan
heickoudhen polesta /
moninaijset waijauxet / ricoxet /
ia kiusauxet matkahan saatha /
ionga cautta me tilauttame /
mös sinun poias / Iesusen
Christusen keskyn polesta / alati
waluomahan / tosilisesta ilman
lackamat rucolemahan /
Senteden me sinua rucolema /
tule tenepene lodhutoxexi /
caikein kiusattudhen
raskasmielisten Christilisten
sydhenden / yleswalghaijse ne
sockiat / opetta ne tyhmet /
Laijna heickodhen woijma / ia
mös sen rucoleuaijsen Armoija
/ ette he  oijkein menisit /
Samalla modholla nijllen
caswanehillen anna pysyminen
/ ette he teudhelisuden tulisit /
Iesusen Christusen cautta /
meiden HERRAN /
A  M  E  N.
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Bekantnus on ollut tässä rukouksessa Agricolan lähteenä.322  Koska Agricola ei ole tämän

rukouksen kohdalla seurannut Capiton tekstiä, on todennäköistä, että hän on valinnut itsenäisesti

Seurakunnas-sanan (6) korvaamaan antikirkollisen schwenckfeldiläisyyden käyttämää

kiertoilmaisua versamlung deines volcks.

Passiivimuoto323 tilauttame (12) esiintyy vain tämän ainoan kerran Agricolan teksteissä. Agricola

tarkoittaa sillä ”aiheuttamista” (verursachen). Aiheuttaa-verbiä Agricolalla ei esiinny lainkaan.

Rucoleuaijsen (24) on käännösvirhe. Agricola on sekoittanut anhebenden-verbin anflehen-verbiin.

Capiton rukouskirjassa on tämän jälkeen kirkon virkaan liittyvä rukous otsikolla PRO FIDE, IN

MINISTErium ecclesiae: et ne remissionem peccatorum priuatae uoluntatis studio, sed ex publico

uerbi ministerio quaeremus.324 Agricola ei ole noteerannut tätä rukousta. Syy on se, että Agricola ei

ole huomannut Capiton ylimääräistä rukousta ollenkaan, koska ei ole siinä vaiheessa toimitustyötä

enää seurannut Capiton tekstejä.325

Capito on ilmeisesti tahtonut tasapainottaa antiklerikaalista schwenckfeldiläistä rukouskirjaa

kirkollisella näkökulmalla. Myös muualla hän laajentaa schwenckfeldiläisten rukouksia kirkon,

sakramenttien ja kirkollisen viran painotuksilla.326 Niissä rukouksissa, joissa Agricola on käyttänyt

Capitoa lähteenään, hän suomentaa Capiton kirkolliset laajennukset.

322 Ks. Capito 1536, 131.
323 Ks. Agricolan passiivimuodoista Merimaa 2007, 108–111.
324 Capito 1536, 131–134.
325 Ks. dispositioteoriasta s. 175–179.
326 Capito 1536, 106, 107, 113, 134, 138, 144–145.
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B 33

Bekantnus 42–43;  CS 955

Vmb erkantnis göttliches
willen.

Himmelischer Vatter HERR
Got / lass vnns nit auffhören
ängstlich zubitten / vnnd von
dir vnderthenig zubegeren / dass
wir von dir erfüllet werdenn mit
einem reichen erkandtniss deins
willens also wol als mit einer
Geystlichen weissheyt vnd
verstandt. Dadurch
wir vor dir leben
vnd handlen wie sichs gezime
vnd dir löblich sey /
ja wie es dir am allerbesten
wolgefalle.
Dass wir inn allen gutten
werckenn fruchtbar inn deinem
erkantniss zunemen. Dass wir
mit aller krafft mechtig vnnd
gesterckt werden / nach der
grossen herrlichen macht
deiner glori.
Auch zu aller gedult
vnnd frölichem
langmütigem verharren
inn aller anfechtung
widerwertigkeyt vnd leiden
gewapnet werden.
Durch Ihesum Christum deinen
Sun vnnsern Herren /
Amen.

A 32

Agricola 498–499

Iumalan Tadhon Tundemisen
tedhen Rucous.

TAiualinen Ise / HERRA
Iumala / ele meite anna lacatta
hartasti rocolemast / ia sinulda
neuresti pytemest / ette me
sinusta teutetuxi tulisima /
runsalla tundemisella sinun
tadhostas / nin hyuesti quin
hengeliselle wisaudhella ia
ymmerdhyxella / Ionga cautta
me sinun edheses nijn eleisim ia
itzem keuteisim / quin mös
pidheiski / ia olla sinulle
cunnialliset / ia quin se olis
caikein paras sinun mielesnoude
/ Ette me caikisse hyuisse töisse
hedhelmeliset sinun tundemises
alati caswaisim / ette me
caikille wäelle / woijmaliset ia
wahwistetut olisima / sinun
Cunnias swren Herralisen
ylenpaldisudhen cautta / Ia ette
me olisima mös caiken
kersemisen ia remulisen
pitkemielisen odhotuxen cautta /
caikisa kiusauxisa /
wastoinkieumises / ia waijuas
harniskatut / Iesusen
Christusen sinun poias meiden
HERRAN cautta /
A  M  E  N.

Rukous on hyvin sanatarkka käännös Bekantnusista. Capito on halunnut korostaa

schwenckfeldiläisten väheksymien sanan ja sakramenttien merkitystä.327  Koska Agricola ei enää

tässä vaiheessa käytä Capiton tekstejä lainkaan, jää avoimeksi olisiko hän noudattanut Capiton

ajatuksenkulkua armonvälineiden esilletuomisessa.

327 Capito 1536, 134–135.
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Agricola on korvannut saksankielisen ängstlich-sanan kokonaisuuteen mielestään paremmin

sopivalla sanalla hartasti (5).

Mielesnoude-sanaa (16) on käytetty tässä rukouksessa sanaliiton tapaan (sinun mielesi noude).

Määriteosaan on liitetty toisen persoonan possessiivisuffiksi.328 Mielesnoude esiintyy Agricolan

rukouskirjassa 15 kertaa, muissa teoksissa 14 kertaa. Yleensä Agricola suomentaa sen latinan

sanasta placita/beneplacitum/complacitum. Saksan kielen wolgefallen-sanan Agricolan kääntää

rukouskirjassa kolme kertaa mielesnoude-sanalla.329

Harniskatut-sana (29) esiintyy rukouskirjassa kolme kertaa, muualla 10 kertaa. Näissä tapauksissa

Agricola kääntää sen joko latinan armatura tai saksan gewapnet-sanasta. Agricola käyttää

muutaman kerran myös aseijlla-sanaa vastaamaan latinan armis-sanaa.330

  5

10

B 34

Bekantnus 43–44;  CS 956

Dass wir möchten geschickt
werden zuuerbringen den
willenn Gottes / auss der
Epistel zun Hebre.

HIlff vnser HERR vnd Gott
Ihesu Christe / vnnd verleihe
das wir zu dem geystlichen berg
Zion nahende kommen / auch
zu der Stat des lebendigen
Gottes / zum himmelischen
Hierusalem / zu der schare vnnd
freuden der Engel / deren viel
hundert tausent ist / zu der
samlung der erstgebornen die

A 33

Agricola 499–500

Ette me soweliaijset olisima
Iumalan Tachto teuttemen.

AVta meiden HERRA ia
Iumala / Iesu Christe / Ia salli
ette me site hengeliste zionin
woorta lehennuijsim / ia mös
site eleuen Iumalan caupungita /
site Taiualista Hierusalemita /
Engelitten iouckohon ia ilohon
ioijta monda tuhat tuhatta ouat /
nijnnen Esicoijsten Seurahan /
iotca ouat Taijuahas kirioijtetut

328 Ks. mielennoude-sanasta Häkkinen 2007c, 67.
329 IA I, 332; Gummerus 1955, 133, 199, 248, 276, 290, 307, 367, 433, 443, 459, 530.
330 IA I, 121; Gummerus 1955, 296, 383, 500. Ks. sodankäyntiin liittyvistä lainasanoista Nummila 2007, 142. Ks. myös
A30.
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beschriben seind / imm Himmel
vnnd zu Gott der ein Richter ist
aller menschen. Zu den geystern
der gerechten die volkommen
seindt. Vnd zu dir
HERR Iesu / der du bist ein
mitler dess newen Testaments /
vnnd zu der besprengung deines
bluts / dass da je viel ein bessers
redet dann das blut Abel / vnd
das zur eer deines himmelischen
Vatters / der dich
den grossen Hirten seiner
Schäflin von dem Tod
vfferweckt vnnd widergeholet
hat / inn dem blut dess newen
Testaments. Bereyt vns / vnnd
mach vns volkommen zu allen
guten wercken / dass wir thun
den willen Gottes / vnnd alles
so wir zuhanden nemen /
angenem sey für seinem
göttlichen angesicht. Durch
dich HERR Iesu Christe imm
heyligen Geyste / Amen.

/ ia Iumalan tyge / ioca caikein
Inhimisten Domari ombi / Ia
nijnnen wanhurscasten
teudhelisten Inhimisten hengen
tyge / Ia sinun tyges (O
HERRA IESV) iocas olet sen
wdhen Testamentit welimies /
ia sinun weres wiscamisen tyge
/ ioca tosin palio parambita
puhupi / quin se Abelin weri / Ia
site caiki sen sinun taiualisen
Ises cunniaxi / ioca sinun / sen
swren henen Lammastens
paijmenen colemasta
ylesheräytti / ia iellenswetenut
olet / sijne wdhen Testamentin
werese / Walmista meite / ia
teghe meite teudhelisexi caikijn
hywihin töihin / ette me sen
Iumalan tadhon ielken tekisim /
Ia ette caiki mite me otaisim
etehem / olis sinun Iumaludhes
Caswon edhes otolinen / Sinun
cauttas HERRA Iesu Christe /
pyhese hengese / A M E N.

Rukous on harvinaisen sanatarkka käännös Bekantnusista.331 Agricola jättää otsikosta pois

viittauksen Heprealaiskirjeeseen (3–4).332 Sen sijaan täydentävä ilmaus Inhimisten (18) on tärkeä

lisäys suomenkielisen tekstin ymmärtämisen kannalta.

Jerusalemin oikeinkirjoituksessa Agricola noudattaa Bekantnusin (ja Capiton) muotoa Hierusalem

(10). Tässä muodossa Jerusalem esiintyy Agricolan tuotannossa vain kaksi kertaa, molemmat ovat

rukouskirjassa. Yleensä hän käyttää nimeä Ierusalem.333

Tuhat tuhatta (12) esiintyy Agricolan kirjoissa vain tämän yhden kerran. Muualla Agricola käyttää

vastaavan luvun kohdalla numeraalia satatuhatta.334 Pohjatekstissä olisi ollut tässäkin selkeästi

tarjolla hundert tausent (13).

331 Ks. Capito 1536, 135–136.
332 Ks. B18.
333 IA I, 165, 219.
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B 35

Bekantnus 44;  CS 956

Vmb ein ware Christliche
liebe.

HERR Allmechtiger Gott
der du bist die lieb / vnd wer
inn der liebe ist / der
ist inn dir vnd du inn jm /
durch Iesum Christum. Wir
armen dürfftigen menschen
schreien heut zu dir mit
jamerigem hertzen /
vnnd bitten vnsers
armen vermögens /
du wöllest die vngeferbte rechte
Christliche lieb durch den
heyligen Geyst aussgiessen inn
vnsere hertzen /
dadurch wir vns vndereinander
warhafftig lieben / nit alleyn
mit worten / sonder
auch mit wercken.
Damit wir also vnnseren
glauben reichlich beweisen / als
die da von oben herab geboren
sind / nit
auss vergenglichem sonder
auss vnuergenglichem samen /
durch das Wort dess lebendigen
Gottes. Hilff vns daneben O
Herre Gott / vnnd gib vnns so
viel liechts / dass wir alle
gleissnerische liebe /
die auff vnns selbst
gericht / vnd allen falschen
schein / der nit von reynem
hertzen geht / eygentlich
erkennen lernen /
auff dass wir nit vnder der
gestalt vnd namen der liebe
wider den glauben / vnd wider

A 34

Agricola 500–501

Ette me oijkean Christilisen
Rackaudhen saijsima.

HERRA Caikiwaldias Iumala /
sine ioca se Rackaus olet / ia
ioca rackaudhesa ombi / se
ombi sinussa / ia sine henesse /
Iesusen Christusen cautta / Me
Waijwaset hätendynet Inhimiset
/ parghuma tenepene sinun
tyges / surckian sydhemen
cansa / ia rucolema meiden
wihileitzen woiman pereste /
ettes tadhoijsit sen oijkean /
puchtan Christilisen rackaudhen
/ sen pyhen hengen lepitze /
meiden sydhemin
sisellewoodhatta / ionga cautta
me keskenem taidham totisesta
racasta / eij waan sanain / mutta
mös töidhen cansa /
Ionga cansa me meiden wscon
sijtte taidham osotta / ninquin se
/ ioca ylhelde on tullut / iotca
sijghitetut olema /  eij
huckuualisest / mutta
huckumattomast Siemenist / sen
eleuen Iumalan Sanan cautta /
Auta meite sentedhen / O
HERRA Iumala / ia anna meille
nijn palio walkiutta / ette me
caiki wlconcullattut rackaudhet
/ iotca meiden itzem pälle
asetetut ouat / Ia caiki wäret
oijkeudhet / ioca eij puchtasta
sydhemeste wlgoskieu /
oppisim iuri selkeste tundeman /
senpälle / etteij me rackaudhen
moodhon ia nimen ala / ia sinun
Iumaludhes totudhes wastan /

334 MAT I, 213; MAT III, 217, 428, 597; IA II, 521, 628. Ks. lukusanasysteemistä Häkkinen 1994, 242–243, 245.
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dein göttliche warheit handlen /
vnd also von der rechten liebe
die durch das Creutz / imm blut
Christi erworben endtlich gar
möchten abfallen. Durch den
selben vnnseren Herren Ihesum
Christum / Amen.

miteken tekisim / ia nijn sijte
oijkeasta rackaudhesta / ioca
Ristin lepitze Christusen werese
ansattu ombi / madhaijsim
caikeni poijslangeta / Saman
HERRAN Iesusen Christusen
cautta Amen.

Tämän rukouksen pohjatekstinä on Bekantnus.335 Agricola suomentaa rukouskirjassa dürfftigen-

sanan (8) hätendynet neljä kertaa.336 Seuraavassa rukouksessa B37, 9 Agricola jättää suomentamatta

dürfftigen-sanan. Reichlich-sanan (22) Agricolan jättää niin ikään suomentamatta ja korvaa

geboren-sanan tullut-sanalla (23). Samaan yhteyteen Agricola lisää iotca sighitetut olema (23–24)

tahtoen sillä täsmentää uskon syntymistä katoamattomasta siemenestä.

335 Ks. Capito 1536, 136.
336 Gummerus 1955, 280, 297.
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B 36

Bekantnus 44–45;  CS 957

Inn leiden / kranckheit oder
widerwertigkeyt zu Gott dem
Vatter.

O Barmhertziger Vatter gib
vnns dein genad / vnd die
lebendige wirckliche krafft
deines heyligen geysts / vff dass
wir inn allerley Creutz / armut /
kranckheyt / veruolgung / vnd
widerwertigkeyt / deinen
vätterlichen willen innerlich
vnd eusserlich erkennen / den
selbigen mit rechter götlicher
gedult hertzlich annemen / vnd
vns darinn frölich vnd
bestendiglich aussleiden /
Durch deinen Sun vnd vnseren
Herren / Amen.

A 35

Agricola 715–716

Kiwusa / kerssemises /
Saijraudhes taudisa / eli
wastoinkieumises / Isen
Iumalan tyge / rucouxet.

O Laupias Ise / anna meille
sinun armos / ia sen eleuen
sinun pyhen Henges woijma / ia
wäki / senpälle / ette me caikisa
waijuasa / ia
wastoinkieumisesa / sinun
Iselises tadon / siselisesta ia
vlconaijsesta tundisima sen
saman / oijkean Iumalisen
kerssemisen cansa /
sydhemestem wastanottaijsima /
ia sielde ilolisesta ia luijasti
meite wlosiodhataijsit/ Iesusen
Christusen / sinun poias cautta
/ ia meiden HERRAN Amen.

Näyttäisi siltä, että Agricola olisi katsonut tässä vain Bekatnusin tekstiä.337 Rukous on kuitenkin

hyvin lyhyt. On todennäköistä, että Agricolalla on ollut työpöydällä tässä vaiheessa käännöstyötä

myös Capiton rukouskirja. Muutkin samaan osastoon kuuluvat rukoukset on suomennettu käyttäen

pohjateksteinä sekä Bekantnusia että Capiton rukouskirjaa.338

Tautologista paratagmaa paljon käyttävä Agricola on tällä kertaa jättänyt elämän vastoinkäymisten

luettelosta pois ristin, köyhyyden, sairauden ja vainon (Creutz, armut, kranckheyt, veruolgung) ja

tiivistänyt ne sanaan waijusa (9). Sen sijaan Agricola täydentää omilla tautologisen paratagman

mukaisilla lisäyksillään rukouksen otsikkoa tavallista enemmän.

Agicola jättää suomentamatta wirckliche-sanan (7), mutta lisää yleensä krafft-sanasta kääntämänsä

sanan wäki (8) woijma-sanan tautologiaksi.

337 Ks. Capito 1536, 136–137.
338 Ks. dispositioteoriasta s. 175–179.  Ks. myös A37.
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B 37

Bekantnus 45;  CS 957

Inn anligender noth sich Gott
zubefelhen.

HERR / Allmechtiger Got / der
du wol weyst wie vnsere
sichtige vnd vnsichtige feind
allwegen wachen vnd sorgfeltig
sein / auch die gebrechen
vnnsers dürfftigen fleyschs
erkennest / der du es geschaffen
hast. Dir befelhen wir vns gantz
inn deinen schutz vnd bewarung
/ schirm vnd zuflucht /
hülff vnd trost.
Behalt vns HERR Gott
vnder den flügeln deiner güte /
das wir nit immermehr imm tod
entschlaffen. Erleuchte die
augen vnnsers hertzens mit dem
liecht der himmelischen Sonnen
/ mit der wollust vnd wonne
deines göttlichen Worts / vnd
halt vns allezeit nüchtern / vnd
zu allen wercken wacker /
klug / weise vnd
fürsichtig / vff
dass wir dich mögen loben
vnd preisen / dann du bist
alleyn güttig vnnd voller
gnadenn / Amen.

A 36

Agricola 505–506

Quinga Inhiminen pite itzens
Iumalan pälle swrimmas
Tuscas loottaman.

HERRA caikiwaldias Iumala /
quinga meiden / nächteuet ja
näkymettomet wihaliset / alati
waluowat ja wäghyuet / Ia sine
meiden Lihan hauraudhen
tunnet / iongas itze loonut olet /
Meidet caiki coconans me
sinun haltus anname / sinun
szoijeluxes ia warieluxes /
tughetaxes ja turwataxes /
auttaxes ja lodhutaxes /
Ketke meite HERRA Iumala
sinun hywuydhes Sipein ala /
etteij me sillen ikenens swrmasa
nuckuisim / Walghista meiden
sydhenden Silmet / sen
Taiualisen Auringon paijstein
cansa / sinun Iumallisten Sanais
herckun ilon cansa / Ia pidhe
meite aijna raijtina / ia caikijn
Töijhin walpahana / toijmelissa
/ wisahana / nopsana / ia
edhescatzowaijsna / senpälle /
ette me madhaijsim sinua yliste
ia kijtte / Sille sine olet yxinens
hyue / ja armoija teunne /
AMEN.

Tässä rukouksessa on pohjatekstinä Bekantnus.339 Agricola muokkaa rukouksen otsikkoa

luontevaksi suomen kielelle.

Sorgfeltig-sanan Agricola suomentaa ’väijymistä’ tarkoittavalla sanalla wäghyuet (7).340

339 Ks. Capito 1536, 137.
340 MAT IV, 926.
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Mit der wollust vnd wonne Agricola kääntää osuvasti herckun ilon cansa (22). Ilmaisu ei esiinny

muualla Agricolan teoksissa.

Agricola korjaa painovirheiden luettelossaan edhescaowaijsna (26).341

341 MAT I, 874.
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B 38

Bekantnus 45–47; CS 957–
958

Bei dem krancken / wann
mann in heymsuchet.

Almechtiger ewiger
gütiger Gott der
du vnder vil ander züchtigung
vnnd vermanen /
auch durch mancherley
kranckheyt vnnd
mit dem siechbett vnnser
fleysch pflegest züzunemen /
im damit sein sicherheyt
dempffest /

Erinnerst dess
bösen
lebens vnnd seines
endes / auch dess
todts durch seine fürbotten
vnd schmertzen.

Dazü deins gerichtes /
dess jüngsten tags / vnd
folgende ewigen lebens
gedächtniss
bey dem fleysche auffrichtest.

So wir nun
disen armen
menschenn inn seinem
siechbette / kranck vnder
deiner hand befinden /

vnd bei im sich
die sünde
erregen vnnd der tod
offmals verhanden ist /

A 37

Agricola 716–720

Cosca Saijrahita opitahan ia
etziten

CAikiwaldias / ijancaikinen
hyue Iumala / ioca
moninaijsten rangaistuxen /
witzausten / ia manausten
>keskelle / ia mös monein
kipeydhen / taudhein / ia
saijraudhen cautta / meiden
rumin ia lihan waijuat /
asettat  / ia hilitzet / >ioijllas
meite sinun tyges cutzut / ia
sen cautta lihan >irttaudhen
alaspaijnat / ia osottat sillen
rumihillen henen pahan
Elemens / ia henen
lopuns / ia mös sen
>lehenneweijsen coleman /
kipudhen cautta / >iotca ouat
henen sanoman saattaijans.
Nijn mös wijmeisen domion
ia Peiuen / ja site
noutauaijsen ijancaikisen
Elemen / <muijstous / >ioca
hyuille iloxi >ia
autuuahudhexi / mutta
pahoijlle häpijexi / ia pilcaxi /
>heluetin tulexi / ia
cadhotuxexi / alinomatahan /
ja pidhetehen / >Mutta cosca
liha on itze edhollans
irdhallen laskettu / nijn eij
hen ensingen neinnen pälle
muijstele. Nijn me nyt
<leudheme temen <kieuhen
Inhimisen / henen
saijraudhens tedhen woteisa
makauan / ia sinun
>witzaudhes hirmusutta
kerssiuen / ionga omastunnos
syndein >tundemus wircku ia
waickutta / ia coleman >cuua
<wsein >silmein edhes

C 38

Capito 137–140

APVD AEGROTUM dum
inuisitur.

Omnipotens sempiterne
et clementissime Deus.

Inter multiplices
disciplinas et castigationes,

quibus ad te nos inuitas,
uarijs aegrotationibus carnem
nostram refrenare soles,
adempta per morbos
periculos eius securitate.
Admonesque tum malae
uitae peractae, et illius
finis, adeoque
mortis impendentis, per
cruciatus, qui sunt illius
anteambulones,
tum extreme
diei iudicij tui
et subsecuturae
uitae aeternae, quae
bonis ad gloriam et
foelicitatem,
malis autem ad ignominiam,
ac damnationem gehennae
continuabitur.
Quarum
rerum memoriam
caro sibi
permissa nullam
admittit. Iam uero
hunc
hominem calamitosum, ob
affectam ualetudinem lecto
affixum, et ferentem
seueritatem flagelli tui
deprehendimus, apud quem
peccatorum sensus
excitatur, mortisque imago ab
oculos uolitat.
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bitten wir armen neben vnnd

mit ihm / du wöllest
gnediglichen
vmb Iesu Christi deines lieben
suns vnsers Herren willen nit
mit ihm nach der scherpff
deins gerichts

odder seinem verdienste nach
handelen / sonder genad /
vnnd innerliche sterck
verleihen / darmit er diese
deine vätterliche besüchung
willig annem /
mit gedult trage /
sich gegen dir
gehorsamlich darinnen halte
vnd leide. Stehe im bei inn
aller anfechtung. Biss
 sein schutz vnnd schirminn
allen nöthen / vnnd
besonder wo sich sein
gwissen für dir auffthün /
vnnd die sünd seins hertzens
in für dir beklagend /
schenck /
geuss auss milltiglich vber in /
die herbe marter vnd
leiden deines Suns / wellicher
gewiss vnsere kranckheyt
getragenn / vnd straff hat vff
sich genommen da er
für vnns die sünd worden /

für vnser sünd auch ist
gestorben / vnnd zur
abweschung der selbigen sein
teuwres blüt
hat vergossen / darnach
vom Tod aufferstanden /
auff dass er vnser
gerechtigkeyt
vnd völliger Heyland würde.
Lass in solcher
deiner vbermesslichen gab
vnnd geschenck / darzu so

>lendele. >Sen tedhen me
waijuaset / >iotca sama
matka pite meiden >loonnon
päreste waeltaman / ynne
henen cansans / sinua
neuresti rucolema / etteij sine
keuis coualle domiolle henen
cansans ansionsa ielken /
Iesusen Christusen / <sinun
rackas poias / meiden Herran
tedhen / >ioca temen
Saijrahan / ia caikein meiden
synnit ristise maxoij / mutta
>paramin <laijna henelle
armos ia <siselinen wahwuus
/ iolla hen temen Iselisen
>rangastuxen ja <etzimisen
>lepolisesta ottaijsi /
kerssimisen cansa pidheis /
sinä olis sinun wastas
cuuliaijnen /
>Auita hende caikissa
wastoinkieumisesa / <Ole
henen tukens ja turuans /
<caikissa tuskissa / ia
>lijatecki nyt tesse kiwosa / ia
cosca synnit ilmoitetan henen
omastunnosans / ia >candauat
sinun edheses henen pällens /
>silloin <lahioijta / iagha / ja
wodhata henen pällens / sinun
rackan catkeras coleman <ia
kerssimisen / ioca <totisesta
on meiden Saijraudhen
candanut / ja meiden nuchten
<pällens ottanut / >techty
meiden edhesten synnixi / se
on wffrixi syndijen edheste /
cosca hen meiden syndijen
tedhen coleman kerssi / ia sen
poijspesemisen tedhen on
oman callin werens
<wodhattanut / sijtte
colemasta ylesnosnut /
<Senpälle / ette hen meiden
wanhurscaudhen ja
>lunastaijan oleman pite.
<Anna henen sencaltaijset
sinun ylenpaldiset lahiias / ja
annos / sijhen mös nin

Idcirco nos
miseri, qui eandem horam
aduersitatis pro naturae
conditione expectamus, una
cum illo te
oramus et obsecramus, ne
summo iure
pro eius meritis, cum eo
iudicium experiaris, propter
Iesum Christum Dominum
nostrum, qui huius aegroti et
nostram omnium culpam in
cruce luit. Quin
potius illi ceu redempto
gratiam et animi fortitudinem
largiaris, qua hanc paternam
disciplinam et uisitationem
placide admittat,
patienter ferat, perfecta
obedientia uolentem et
obsequentem se percutientis
beneuolentiae permittat.
Opitulare illi in omnibus
aduersitatibus, ac tutela illi et
propugnaculum fueris, contra
instans discrimen, quo iam
periclitatur, maxime, si
conscientia renudata
interiora cordis peccata illum
apud te accusabunt, tum
acerbissima tormenta et
uoluntarium sacrificium
Christi filij tui in patrocinium
oppone, qui nostras
infirmitates sustinuit,
poenamque nobis debitam
persoluit, factus pro nobis
peccatum,
dum pro nostris peccatis
mortem oppeteret, quam
precioso
sanguine suo abluit,
quique
ex mortuis resurgens
nostra
iustitia,
perfectusque redemptor factus
est. Horum beneficiorum
fructum et uim per fidem
sentiat, hac angustia pressus
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manifaltiger vnzälicher
wolthat deines sunes
geniessen.
Verleihe dass er sey inn einem
rechten glauben zü einem
stetten trost / inn der
vngestümmigkeyt der
sünden / zum starcken

Schildt wider allen anlauff
des bösen geysts / vnnd zum
Harnisch / darmit er durch
den tod ins leben dringe /
ernst gefast vnnd ergriffen
habe / vnnd zur ewigen
genesung behalt. Wir
befelhen in dir gantz
himmlischer Vatter. Mach in
gesundt / dann er ist kranck.
Hilff im dann er ist schwach.
Richt in vff / dann er ist
legerhafftig.
Wesche in / dann er bekennt
sein vnreynigkeyt.
Ertzenei in / dann er ist
verwundt. Stercke in /
dann er ist
forchtsam. Vnd nach dem du
alles vbermesslich kanst vnnd
vermagest / settig in / dann er
klaget hunger vnnd durst.
Nim in auff / dann er will zu
dir keren.  Mache
ihn bestendig inn allem
deinem willen /
Verzeihe in inn gemeyn alles
das / damit er deinen eiffer
vnnd zorn verdienet hat /

monikerdhaijset ja
epelukuiset sinun poias hyuet
töödh / nauttija.
<Laijna ette hen oijkeasa
wscosa semmotoijsen
>autuan rickaudhen / se on /
synnin andexiandamus
Christusen tedhen / saarnan
wirghan ja Sacramentein
nautitzemisen cautta / saijsi /
ioijta hen Seurakunnasa ynne
meidhen cansan harijotteli / >
ette henen mös nyt nijte
annetaijsihin / wissiste ja
halaten ne ottaijsi /
lodhutoxexi / ja turuaxi
wastan henen omantunnon
harttan caijpamisen / >wastan
Perkelen ioonia / ja mös
wastan lain / ja Iumalan
cangen domion      hirmutta
/ >Mutta olcohon henelle se
wscon <harniscaxi ja <kiluexj
iolla hen lepitze coleman
carckaiaijs elemehen / jota
hen kesiteken / ja
ijancaikisesta nautitzjs.
Me annama henen cokonans
sinun haltuus / O taiualinen
Ise / teghe hende teruehexi /
sille ette hen on kipia.
Ylesnosta hende / sille ette
hen on makaua. Auita hende /
sille ette hen on woijmatoin /
Pese hende / sille ette hen
tunde henen saastaudhens.
Läkitze hende / sille ette hen
on hawoijttu / <wahwista
hende / sille ette hen on
pelkeueinen. Ja ette sine
<caikj tiedet / ia woijt / nijn
<rauitze hende / sille hen
nelke ia janoo <walitta Ota
hende >sylihis / sille hen
pakene sinun tyges Teghe
hende luijaxi caikisa sinun
<tadhoijsas / >Päldiskein
andexianna caiki / iolla hen
sinun >harttan wihas <ia
kiwauxes >itzens wastan

opem tuam experiatur, et
talium beneficiorum,
donorumque in Christo,
fructum aliquem, hoc articulo
temporis sui delibet.
Effice ut uera fide tantum
>foelicitatis thesaurum, hoc
est, remissionem peccatorum
propter Christum, qui per
ministerium uerbi
praedicationis quod initio
recitauimus, et
sacramentorum usu, quae in
ecclesia nobiscum
frequentauit, ei etiamnum
exhibetur, auide ac certo
accipiat, in solatium,
praesidium et propugnaculum
aduersus tumultus grauiter
accusantis conscientiae, et
artes cacodaemonis.
Sed et ea fides sit ei
armatura,
qua tutus per mortem
in uitam penetret, qua
apprehensa
in sempiternum fruatur.
Eum igitur totum tibi
commendamus pater
coelestis. Nam quia aegrotus
est tu sanaueris eum:
Imbecillis est,
adiuueris eum:
iacet, tu statueris eum:
suam impuritatem et maculas
agnoscit, laueris eum: saucius
est, medicatus fueris ei:
pauidus est, animum
reddideris ei. Et quia omnia
nostri, et pro arbitrio conferre
potes, exatiaueris eum:
fame enim
et siti torquetur.
Amplectere, nam
ad te confugit, et constantem
sibi in obeunda iussa tua eum
efficias. In summa.
Ignosce omnia, quibus iram
acrem
in se tuam incitauit.
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gib im für
den tod das leben /

Aber das alles

durch Iesum Christum deinen
sun vnsern Herren /

welcher zü trost vnd fürbild
aller sünder / den Schächer
am Creutz mit im inns
Paradeiss hat eingefürt. Vnnd
der mit dir lebet vnnd regiert
inn eynigkeyt dess heyligen
Geystes / eyn warer Gott in
all ewige ewigkeyt / AMEN.

yllyttenut on. Anna henelle
Eleme coleman edheste >ilosa
sinun cansas / ia ios hen
sinun winatarhas tesse
coleuaijsesa menosa on
tarpelinen rakendamahan / ia
sine tiedhet / >ette henen pite
wiele paramin Christusen
esikuuan ielken mwtettaman /
nijn holho >hende / ia
swremilla lahijoilla caunista.
>Mutta sinun tachtos aijna
olcohon / ioca mös alati ombi
paras. Nämet caiki / >meille
ia telle sairalle / armolisesta
laijna / sinun >ainoan poias
Iesusen Christusen / meiden
HERRAN cautta / >ioca
yxinens ombi meiden
lunastaia / ia autaija / Ioca
mös synneisten lodhutuxexj /
ia esikuuaxi Röuerin henen
cansans Ristin pälle / ombi
Paradisin sisellewienyt. Ioca
sinun cansas elepi / ia
hallitzepi pyhen hengen
ychteyxes / <yxi totinen
Iumala ijancaiki etc.

Pro morte
uitam ei concede tecum in
gloria, et si eius usus, in
uinea tua exaedificanda in
hac mortalitate,
 et accuratius

ad exemplum Christi
conformandum noueris,
eum, sed auctum
donis amplioribus conserua.
Atqui uoluntas tua omnino
fiat, quae nunquam non est
optima. Haec omnia nobis
atque decumbenti ex morbo
homini isti concede, per solum
Iesum Christum filium tuum
Dominum nostrum, qui
unus est redemptor et
opitulator noster, quique
in solatium
et exemplum peccatoribus
latronem in cruce secum in
paradisum perduxit. Qui
tecum uiuit et regnat in
unitate spiritus sancti,
uerus Deus in secula
saeculorum. Amen.

Agricolan pohjatekstinä on ollut sekä Bekantnus että Capiton rukouskirja.342 Capito on tehnyt tähän

rukoukseen tavallista enemmän omia lisäyksiä. Agricola on ehkä juuri tämän takia seurannut

ensisijaisesti Capiton tekstiä. Keskellä rukousta hän kuitenkin alkaa noudattaa jossain määrin myös

Bekantnusin sanavalintoja. Siitä konkreettisin esimerkki on Capiton pois jättämä katkelma (91–96).

Kyseessä on poikkeuksellisen monimutkainen käännösprosessi, sillä Agricola seuraa hyvin tiiviisti

molempia lähteitään. Esimerkkinä tästä Agricolan luovasta tavasta käyttää kahta erilaista lähdettä

on Auita hende caikissa wastoinkieumisesa / Ole henen tukens ja turuans / caikissa tuskissa (65–

68). Alun hän kääntää Capiton hieman muokkaamasta käännöstekstistä Opitulare illi in omnibus

aduersitatibus (66–67) ja jälkiosan saksankielisestä alkutekstistä Biss sein schutz vnnd schirm inn

allen nöthen (66–68).

342 Vrt. Gummerus 1955, 497–501. Gummeruksen mukaan Agricolan pohjatekstinä on ollut vain Capiton rukouskirja.
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Agricola on suomentanut tämän rukouksen varsin varhaisessa vaiheessa rukouskirjan

toimitustyötään. Myöhemmin hän on siirtänyt ”Monien tarpeiden edestä” -osaston, johon tämä

rukous kuuluu, rukouskirjan loppupuolelle.343

Tässä rukouksessa samoin kuin rukouksessa A45 Agricola tekee harvinaisen paljon lisäyksiä

tautologisen paratagman takia.344

Otsikossa Agricola suomentaa ’sairaita kohtaavia koettelemuksia’ tarkoittaen heymsuchet/inuisitur-

sanan muotoon opitahan ja etziten. Osaltaan ratkaisuun lienee syynä heymsuchet-sanan lopussa

oleva suchet-verbi. Verbi coetella on Agricolan rukouskirjassa vielä harvinainen, mutta yleistyy

myöhemmin ilmestyneissä kirjoissa.345

Agricola on jättänyt jostain merkillisestä syystä suomentamatta hertzens/cordis-sanan (71–72)

Väärinkäsitysten välttämiseksi Agricola tahtoo selventää factus pro nobis peccatum -lausetta

selittämällä, että se on wffrixi syndijen edheste (80–81).

Jostain syystä Agricola ei katso aiheelliseksi korostaa, että Kristus on ollut lunastajana täydellinen

tai että lunastus on ollut täydellinen. Pohjatekstien völliger Heyland / perfectusque redemptor -

kohdat Agricola suomentaa lunastaijan (90).

Agricola seuraa Capiton merkittävää lisäystä (100–114). Siinä Capito painottaa saarnavirkaa ja

sakramentteja sekä ulkoisen seurakunnan merkitystä vastoin schwenckfeldiläisten opetusta.346

Agricola katsoo aiheelliseksi lisätä Capitolta kääntämänsä laajennuksen perään vielä lauseen ja mös

wastan lain / ja Iumalan cangen domion hirmutta (112–114). Hän tahtoo ulottaa saarnaviran ja

sakramenttien vaikutuksen vielä Capitoa laajemmalle, evankelisemmaksi, torjumaan lain ja tuomion

pelkäämistä.

Agricolalla sana autuan (99) merkitsee onnellista, mutta siihen liittyy taivaallisen onnen vivahde.347

343 Ks. dispositioteoriasta s. 79–81. Ks. myös A35.
344 Ks. s. 180–181.
345 Ks. IA I, 56; Jussila 1998, 105.
346 Ks. luku II C. 1.
347 Ks. autuas-sanan käytöstä Agricolan kielessä Vartiainen 1988, 191–196.
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Tässä rukouksessa esiintyy Agricolalle poikkeuksellinen kahden virkkeen järjestyksen

muuttaminen, ilmeisesti kuitenkin ilman perusteltua syytä: Ylesnosta hende / sille ette hen on

makaua. Auita hende / sille ette hen on woijmatoin. (125–127) Sekä Bekantnusissa että Capitolla

nämä virkkeet ovat eri järjestyksessä kuin Agricolalla. Samaisessa katkelmassa Agricola käyttää

poikkeuksellisesti vinoviivojen sijaan pisteitä. Piste korvaa tässä rukouksessa tavallista useammin

vinoviivan myös muutamassa muussa kohdassa (20, 34, 44, 90, 96, 120, 126, 133, 144, 154, 157,

167).348

Agricola seuraa Capitoa kohdassa, jossa Kristus esitetään seurattavana esikuvana (150–152).
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Bekantnus 48;  CS 958

Wider die anschläge der
feinde Gottes vnd seiner
göttlichen warheyt.

ACh HERR du starcker
Gott / der du zunicht machst
alle räth der gottlosen vnd
gewaltigen auff Erden / also /
das gar keyn
rath noch gewalt widder
deinen ewigen
rathe etwas vermag / füre auss
dein sache / vnd verhinder alles
fürnemen der jhenigen die
sich wider dich / vnnd dein
heyliges Wort versamlet haben /
fürdere glückselig inn deinem
heyligen namen alle die nit
wandlen imm rath der gottlosen
/ vnnd auff den weg der sünder
nit tretten.
Behütte sie das sie nit
auff dem Stul der spötter sitzen

A 38

Agricola 514–515

Mailmalisten Inhimisten
caualijt Iooni wastan / ioijlla
he Iumalaa / ja henen
totuttans wihauat.

O HERRA / sine wäkeue
Iumala / ioca caiki nijnnen
Iumalattomadhen / ia Maan
pälle wäkeweidhen / neuuot
turhaxi teghet / nijn / etteij
ychten neuuo / eijke walta /
wastoin sinun ijancaikista
Neuuos miteken woij / wasta
sinun asias edheste / ja este
caiki nijnnen aijwotuxet / iotca
heidens sinua / ja sinun pyhe
Sanas wastan / coonnuet ouat /
saatta caiki ne onnelisesta sinun
pyhes nimeses / iotca eijuet
waella Iumalattomadhen
neuuosa / ia eijke Synnisten
tiese astuuat /
Wariele heite / etteij he
pilcaijaden Istuimen pällen

348 Ks. Agricolan tavasta käyttää välimerkkejä Häkkinen 2007b, 65–66.
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/ die deine warheyt
verlestern / vnd jr
 gottloss wesen
vertedigen. Gib jnen
den mund deiner weissheyt /
dem niemandts widersprechen
kan / dadurch diese
erkennen dass du alleyn
HERR bist / vnnd dir niemandts
gleich sein möge / Durch
Ihesum Christum deinen Sun
vnd vnsern Herrn / Amen.

istuisi / iotca sinun Totudhes
laijttauat / ia heiden
Iumalatoman menons
wärielleuat / Anna nijlle sinun
wijsaudhes Suun / iota eij
kengen taidha wastan puhuua /
Ionga cautta neme tuta
madhaijsit / ette sine yxinens
HERRA olet / etteij yxiken ole
sinun caltaises / Iesusen
Christusen sinun poias cautta
meiden HERRAN / Amen.

Rukous on erittäin sanatarkka käännös Bekantnusista.349 Agricolan sanajärjestyskin noudattelee

varsin hyvin saksankielisen pohjatekstin sanajärjestystä. Rukouksen otsikkoa Agricola on

muokannut oman tulkintansa mukaiseksi. Hän tahtoo mainita selventävästi Jumalan vihollisten

(feinde) tilalla maailmalliset ihmiset (1).

Agricola korvaa pohjatekstin Ach-sanan O:lla (5).350

Wesen-sanan (26) Agricola suomentaa myös muissa yhteyksissä sanalla menon.351.

349 Ks. Capito 1536, 140.
350 Vrt. A14.
351 Ks. A14.

  5

B 40

Bekantnus 48–49;  CS 959

Vmb göttlich sterck vnnd
krafft.

VOr dir HERR
allmechtiger gütiger Gott /
der du bist ein Vatter vnsers
Herren Iesu Christi / vnnd von
welchem alle sipschafft inn

A 39

Agricola 472–473

Iumalan wäen ia woijman
anomisesta.

SInun ethes / O HERRA
caikiwaldias / armolinen Iumala
/ sine ioca olet meiden
HERRAN Iesusen Christusen
Ise / ia iolda caiki langous /
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Rukous on sanatarkka käännös Bekantnusista.352 Agricola suomentaa sipschafft-sanan langous-

sanalla (7). Hän käyttää julkaisemissaan kirjoissa sanoja suku, sucu ja sucukunda, mutta ei sukulais-

sanaa, jonka ensiesiintymä kirjakielessä on vasta vuonna 1609.353

Wahwistuisima-sanan (21) valitseminen ilmaisemaan gegründet-sanaa saattaa johtua siitä, että

Agricola on muutamaa riviä aiemmin (15) käyttänyt sitä. Oikeinkirjoitus tosin hiukan horjuu.

352 Ks. Capito 1536, 140–141.
353 IA II, 577; Jussila 1998, 251.
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Himmeln vnnd auff Erden
genennt wird / biegen wir
armen vnsere knie / vnd mit
gantzem fleiss bitten / dass du
vns nach dem reichtumb deiner
herrligkeyt gebest/ dass wir
mit gewaltiger krafft
gesterckt werden durch deinen
geyst / in dem innerlichen
menschen. Dass Iesus Christus
wone durch den glauben inn
vnsern hertzen. Dass wir
inn der liebe eingewurtzelt seien
vnd gegründet. Das wir
möchten begreiffen mit allen
heyligen / welchs sei die lenge
vnd breyte / die tieffe vnd höhe
/ Möchten auch erkennen die
liebe Christi / die
sunst alles erkantniss
vbertrifft / vnd also
erfüllet werden
zu aller fülle Gottes / Amen.

Taiuas ia maas maijnitaan / me
wihileitzet synnyset notkistam
meiden poluenna / ia caikella
achkerudhella me anoma / ettes
meille / sinun HERRAVDHES
rickauden ielken annaijsit / ette
me wäkewelle woijmalla /
wahwistuijsima / sinun henges
cautta / sijne siselises /
Inhimises / ette Iesus Christus
wscon cautta meiden
sydhemese asuijsi / Ette me
Rackaudhesa kijnnijwrtuisima
ia wahwistuisima / Ette me
caikein pyhein cansa käsitteisim
/ mike olis se pituus / ia
Laawius / se syweys ia corckius
/ Ette me mös sen Christusen
rackaudhen tundesima / ioca
mwtoin caiki tundemiset
ylitzekieupi / Ia nijn caikista
Iumalan teudhelisudhesta / me
tulisima möski teutetyxi Amen.
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Tämäkin rukous on hyvin sanatarkka käännös Bekantnusista.354

Flehen-verbin suomentaminen etzeme-verbillä on Agricolalla ainutkertaista. Ansuchen-verbin, joka

on lähes synonyymi verbille flehen, Agricola kääntää erehdyksessä verbillä auxenhwdhama (6)

(anrufen).

Pyhien ihmisten korostamista Agricola ei karttele. Tämän rukouksen otsikossa hän lisää apostoli

Paavalille tämän määreen (2).

354 Ks. Capito 1536, 141.
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B 41

Bekantnus 49;  CS 959

Inn gemeyn für die Oberkeit
auss der leer Pauli / 1. Thim.

ALmechtiger barmhertziger
Gott / wir thun zu dir vnnsere
dancksagung / bitte / flehen
vnnd ansuchen / für alle
menschen / auch für die Künig /
Fürsten vnd Regentem /
vnnd alle die /
so die statt
der Oberkeyt halten /
damit wir vnder ihnen ein
gemach vnd fridsam leben
inn aller gotseligkeyt vnnd
erberkeyt haben / nach dem wir
wissen das es gut / vnnd
für dir angenem ist /
der du wilt das alle mencshen
genesen / vnd zum erkantniss
der warheit kommen sollend /
durch deinen Sun vnd vnsern
Herrn Iesum Christum /
Amen.

A 40

Agricola 692–693

Esiwallan edheste päldisten /
pyhen Paualin Opista. j. Timo.
ij.

O Caikiwaldias Laupias Jumala
/ sinua me kijtteme / rucolema /
etzeme / ia auxenhwdhama /
caikein Inhimisten edheste /
mös Kuningaidhen /
Päruchtinadhen / Foudein / ia
Haltijadhen / ja mös caikein
nijnnen edheste / iotca
Esiwallan wirca eli Sija piteuet
/ ette me saijsima heiden /
lewolisen ja rauhalisen elemen /
caikesa Iumaludhesa ja
cunniasa pite / Sille me
tiedheme / ette se sääty on
sinulle otolinen / ia nijn hyue /
ettes tadhot caiki Inhimiset site
nautitzeman / ja totudhen
tundemisehen tulemahan /
Sinun poias / ia meiden
HERRAN Iesusen Christusen
cautta / Amen.
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Oman maansa yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyen Agricola lisää voutien puolesta rukoilemisen.

Foudein-sana (9) esiintyy vain kolme kertaa Agricolan rukouskirjassa ja kerran Uudessa

testamentissa (Lk. 8:3).355

Agricola selventää saksankielen ilmausta statt (’paikka, sija’) lisäämällä sanan wirca (12).356

Samoin hän täsmentää rukouksen ajatuksenkulkua lisäämällä sääty-sanan tarkoittamaan esivaltaa

(17).
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B 42

Bekantnus 49–50;  CS 959

Ein anders für die Oberkeyt.

ALmechtiger ewiger Gott /
vonn welchen geordnet ist /
aller gewalt: Wir befelhen dir
all die / so
auss deiner ordnung
mit hoher vnd grosser gewalt
begabt sein / den Keyser / die
Künig / vnsere Fürsten /
darzu alle anndere Oberkeyt /
der du das schwert zufüren /
vnd die vnderthanen zu regieren
befolhen hast /
Vnd bitten / dass du den Fürsten
vnnd Oberkeyten (welche
anndern dienen sollen zum
guten) die geschenck deiner
gnaden wöllest verleihen/ vff
dass sich die vbelthätter für jnen
förchtend / sie aber von den
feinden deines namens
gesiegend / frid vnd ruhe
erhaltent / Widwen vnd Weysen
inn jren nötten vnnd sachen
schützend vnd hand habend.
Den vnderthanen auch

A 41

Agricola 693–694

Esiwallan edheste toijnen
rucous

CAikiwaldias / ijancaikinen
Iumala / iosta caiki wallat
asetetut ouat / me anname sinun
haltuus ja hoomas / caiki ne /
iotca sinun sädhystes /
corckialla ja swrella Esiwallalla
/ taicka wirghalla lahijatut ouat
/ meiden Kuningan /
päruchtinan ja caiki henen
asiamiehense / nijn mös caiki
mwdh Esiwallat / quin sine olet
Mieckan andanut canda / ia
alamaijsi keskenyt hallita. Ia me
rucolema / ette sine pämiehet ja
Esiwallat (iotca pite muijdhen
hyuexi palueleman) sinun
armos lahijan laijnasit.
Senpälle / ette ne pahointeckijet
nijte pelkeijsit / mutta anna
sinun Nimes wiholisilde /
heiden sadha lewon / rauhan / ja
woijton. Szoo ette he Lesket /
Oruolapset / ia sortut heiden
hädhestens ja asijoijsansa
warielisit ia autaijsit.

355 MAT I, 657, 691, 693; MAT III, 187.
356 Ks. myös A41.
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gnediglich verleihest / dass die
nitt jhnen selbst zum gericht
vnd vrteyl / deiner ordnung
widerstreben / sonder inn aller
gebürlichen vnderthenigkeyt /
nit alleyn vmb dess zorns vnd
straff / sonder auch vmb der
gewissen willen / den
Oberkeyten vnnd gewalthabern
gehorchen / Durch Ihesum
Christum vnsern Herren /
Amen.

Alamaijsten mös <armolisesta
laijna / etteij he itze domioxens
ja cadhotoxexens / sinun Sätys
wastanseijsoijsi / mutta ette he
caikissa cochtulisesa
alamaijsudhesa / eij waijuoin
wihan ia nuchteen tedhen /
mutta mös omantunnons tedhen
/ Esiwallan ia pämiesten olisit
cuuliaijset. Iesusen Christusen
cautta / meiden HERRAN
Amen.

Käännös Bekantnusista on jälleen hyvin sanatarkka.357 Kuten edellisessäkin rukouksessa Agricola

soveltaa tässäkin aihepiiriä oman maansa vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen

sopivammaksi jättämällä pois keisarin puolesta rukoilemisen. Sen sijaan hän lisää rukouksen piiriin

pienemmätkin kruununvirkamiehet (11–12) täsmentäen sillä seuraavan lauseen pyyntöä nijn mös

caiki mwdh Esiwallat (12–13). Agricola lisää (esi)valtaa täsmällisemmin ilmaisemaan viran (9),

kuten edellisessäkin rukouksessa (A 41, 12). Leskien ja orpojen lisäksi Agricola nostaa

avuntarvitsijoista esiin sorretut, sortut (25).
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B 43

Bekantnus 50;  CS 960

Beschluss nach dem Abendt
gebett.

ALmechtiger HERR Gott /
nach wellichs ordnung sich von
nun an die nacht vnd finsterniss
herzu nahet / vnnd wir vnns
nach deiner ordenung inn
schlaff vnd ruhe begeben / So
rüffen vnd schreien wir mit
gebet zu dir / wöllest vns
gnediglich inn deinem schutz
vnd schirm halten / auch vnns

A 42

Agricola 683

Echton Rucousten pätös.

CAikiwaldias HERRA Iumala /
ionga sädhosta teste nyt öö ia
pimeys lehenepi / ja meite saata
lepemehen sinun asetuxes
ielken / Nijn me nyt rucouxen
cansa sinun tyges hwdhama /
ettes tadhoijsit armolisesta
meite otta sinun haltuus / ja
homas / ja ele salli meite / eijke
ööste eijke pimeydhesta

357 Ks. Capito 1536, 141.
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weder nacht noch finsterniss
mit jrer gewalt vnnd wercken /
weder feinde noch tod mit dem
Fürsten der hellen keynerley
weise beschädigen lassen /
vnd ob wol vnser schwacheyt
mit schlaff vberfellet /
dass doch vnnser
gemüt vnnd hertz inn dir
wachenn bleibe.
Biss jm allweg
ein feurige Seule /
nach wellicher sichs imm
finstern richte / vnd vnns
verleihe / das wir nit kinder der
nacht vnnd finsterniss / sonnder
der hellen liechts vnnd
ewigen tags für dir allzeit
befunden werden /
Durch vnsern Herren Ihesum
Christum / Amen.

heiden wallans ia teghonsa
cansa / eijke wihalisen / eijke
cooleman sen heluetin
päruchtinan cansa /
millemodholla wahingoijtetta /
ia meiden heickoudhen wnhen
cansa szoo / hyuesti
wirwotetta / nijn quitengin ette
meiden mielet ja sydhemet
sinussa aijna waluosit / pure
heneste peretti pois se tulinen
cwma Seule ja tynghi / ionga
pälle hen itzense pimeisse
tukepi ia turuapi / ja laijna
meille / etteij me öön taicka
pimeydhen lapset / mutta sen
kirkan walkeudhen ja
ijancaikisen peiuen / sinun
edheses alati olissimma /
Iesusen Christusen meiden
HERRAN cautta / AMEN.

Tässäkään rukouksessa Agricola ei ole pitänyt esillä Capiton rukouskirjaa, vaan on käyttänyt

pelkästään Bekantnusia.358

Saksan kielen sanalle Seule (’patsas’) (24) Agricola ei ole löytänyt suoranaista vastinetta suomen

kielestä. Hän on yrittänyt korjata asiaa tautologian keinoin lisäämällä sanan tynghi (24). Sekä seule

että tynghi -sanat ovat uniikkeja Agricolan tuotannossa. Selittäväksi tarkoitettu tynghi-sana

tarkoittaa ’tukipuuta’. Vaikka niin voisi päätellä, Seule ei ole germanismi, vaan murresana, joka

tarkoittaa säylää eli ’välipuuta’, ’kannatinta’ tai ’padon siltatukkia’.359

Tästä iltarukouksesta puuttuu yöunen virvoitusta tuova näköala, niinpä Agricola on katsonut

aiheelliseksi lisätä sanat hyuesti wirwotetta (19–20).

358 Ks. Capito 1536, 142.
359 Tiedot Vanhan kirjasuomen seminaarista Turussa 11.10.2007.
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B 44

Bekantnus 51;  CS 960

Wenn mann des abents zu
bette wil gehn.

O HERR Iesu Christe du ewiges
liecht das in die finsterniss
leuchtet / vnd die nacht der
sünden / vnnd alle finsterniss
veriagt: wir bitten dich du
wöllest vns inn diser nacht für
allem anlauff dess bösen geysts
behüten.
Erleuchte vnns die augen vnsers
hertzens / dass wir imm tod nit
entschlaffen. Lass vnsere leibe
inn deinem frid ruhen / vnnd
vnsere seelen mundther sein /
auff dass sie deiner zukunfft
warnemenn / vnd auff dich mit
freuden haren /
Amen.

A 43

Agricola 676–677

Toijnen Rucous echton maata
kieuteise.

O HERRA Iesu Christe / sine se
ijancaikinen walkeus / ioca
pimeydhese walghaijse / ioca
synnin öön ja caiki pimeydhet
carkotat / Sinua me rucolema /
ettes tadhoijsit tene öön caikesta
sen pahan hengen pälleioxosta
meite wariella / walghista
meille meiden sydhemen silmet
/ etteij me colemasa nuckuijsi /
Anna meiden rumihin sinun
rauhasas leuette / ia meiden
sielun leuosa olla / senpälle /
ette hen sinun tulemisestas
warinottaijs / ja sinun ielkes
ilolla odhotaijs /
A  M  E  N.

Rukous on hyvin sanatarkka suomennos Bekantnusista.360 Hyökkäys-sanaa Agricola ei tunne, mutta

suomentaa sitä tarkoittavan sanan anlauff nerokkaasti hyökkäämistä hyvin kuvaavalla sanalla

pälleioxosta (9). Tätä sanaa ei Agricolan teoksissa esiinny muualla.361

360 Ks. Capito 1536, 142.
361 IA I, 482.
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Tämäkin rukous on sanatarkka käännös Bekantnusista. Capiton tekstiä Agricola ei ole katsonut.362

Idholam (17) tarkoittaa vapaana olemista.363

362 Ks. Capito 1536, 142–143.
363 Jussila 1988, 222. Ks. myös A27.
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B 45

Bekantnus 51–52;  CS 960

Ein anderss vor dem schlaffen
gehn.

O HERR Iesu Christe / du
erlöser der Welt / du
ewigs Wort des himmelischenn
Vatters / durch dich seind alle
ding geschaffen / vnd on dich
ist nichts gemacht /
es würt auch on dich nichts
erhalten. Es sind die jar /
zeit vnnd monat / tag vnd nacht
durch dich nit alleyn
geschaffen / sonder auch allweg
erhalten vnnd regieret worden.
Wir arme menschen / die
wir für vnnsern feinden
nimmer sicher sind / bitten
dich du gütiger HERR / du
wöllest vns in diser nacht vnder
die flügel deiner
barmhertzigkeyt nemen/ vnd nit
fallen / noch den bösen feind
erschrecken lassenn. Hilff das
wir auch imm finsterniss das
liecht sehen / Der du
bist das ewige
liecht / vnd mit deinem
himmelischen Vatter vnd dem
heyligen Geyst lebest vnd
herrschest ein ewiger Gott nun
zu ewigen zeiten / Amen.

A 44

Agricola 677–678

Toijnen Rucous Ennen quin
Leueite

O HERRA Iesu Christe / sine
mailman lunastaija / sine sen
taiualisen Isen ijancaikinen
Sana / sinun cauttas caiki
cappalet ouat loodhut / ja ilman
sinuta eij ole miten techty /
eijke mös paitzi sinua miteken
pysy / Sille ette wosicaudhet /
aijat / ja cucaudhet / peiue ja öö
/ eij waan sinun cauttas ole
loodhut / mutta mös alati
hallitan / pysyuet / ia ouat / Me
waijuaset Inhimiset / iotca
meiden wiholisistam emme
coskan ihdolam ole / rucolema
sinua / O hyue Iumala / ettes
tene ööne meidet sinun
laupiudhes sipein ala corijaijsit
/ ia et langetaijsit edke sallisit
sen heijun wiholisen meite
pälette / Autta ette me
pimeydhesa mös sinun
walkeudhes näkisima / Sine
ioca olet se ijancaikinen
walkeus ia ynne sinun taiualisen
Ises / ia pyhen hengen cansa /
elet ja hallitzet / yxi
ijancaikinen Iumala / nyt / ja
ijancaikisesta / A  M E  N.
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B 46

Bekantnus 52–57;  CS 961–963

Vom fürwitz der vernunfft
vnnd des fleysches inn
göttlichen sachen.

Dieweil wir arme menschen
nit alleyn am allermeysten inn
deiner gnaden / HERR Ihesu
Christe vnser Heyland / vnnd
mit zeugniss der heyligen
Schrifft / sonnder auch jetzt
mehrmals mit der that / vnnd
imm werck augenscheinlich
vermerckt vnnd befunden
habenn / wie die angemosste
witz / vnd eygennützige
klugheit vnnsers nichtigen
fleysches / die natürliche
vffgeblossne höhe menschliches
verstandts / die erfindung der
vernunfft/ vnd jrer krefften /
sich nit benüget jr wenigs
vermögen an dem das sichtig
vnnd diser Creatur
ist zuüben/ sonnder
auch vber das / der
geystlichen himmlischen
ding erkandtniss
(welicher du Iesu Christe ein
Regent vnnd schatzkasten bist)
dürftiglich anmosst/
als da sind göttlich
heyligkeyt / frombkeyt /
gerecktigkeit / der ware glauben
/ der recht dienst Gottes /
vergebung der sünden /
der sinn vnd gewisse will
Gottes / die himmlieschen
geheymniss / der eygentlich
gewiss verstand der heyligen
Schrifft / Christlich leben das
dir angenem sei / vnnd
der gleichen / das die vernunfft
also will Gotts rath sein /

A 45

Agricola 515–523

Lihan ylenwisutta / toijnda / ia
Ierke wastoin Iumallisis
asioijsa

ETte me waijuaset Inhimiset /
eij waijuoin / caikin enimmisä
sinun Armosas / HERRA Iesu
Christe meiden wapataijan / ia
pyhen Ramatun todhistoxen
cansa / mutta mös nyt wseiman
töijdhen cansa / ia ilmeisesta
meiden teghoijsama
merckinyuet / ia leutenyt olema
/ quinga lihan ylenwisuus / ia
omantiwiudhen caualus /
meiden tyhijen lihan / sen
loonnolisen / ylenpaijsunun /
corckian / Inhimillisen
ymmerdhyxen / nijte iärckien
leutemisie ia woijma / eij
itzeens tydhytte / henen wehen
woijmahans / nijhin / iotca
näkyliset ja sinun loomas ouat /
harioijta ja nauttija / mutta
mös sen ylitze / nijnnen
hengelisten taijualisten
cappalechten tundemisen
(ioijnenga sine HERRA Iesu
Christe / haltia ja tauaran arku
olet) hen ianolisesta itzellens
omista / quin ouat Iumallinen
pyhyys / hurscaus /
wanhurscaus / oijkean wscon /
sen totisen Iumalan palueluxen /
syndin andexiandamisen/
Iumalan taidhon / ja henen
wissin tachtons / sen taiualisen
salaudhen / sen selkien wissin
pyhen ramatun toijmen /
Christilisen elemen / ioca
sinulle ombi otolinen / ja
sencaltasija / ette se iercki /
tactopi tellens olla Iumalan
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vnnd anstatt dess heyligen
Geyst imm himmelischen
regiment sitzen.
Sihet  auss eygener
lieb auff jre stercke /
auff ihre vbung /
lange zeit /
vff ein eusserlichs ansehen /
vff einen haussen: inn summa /
vff das so für der Welt trefflich
ist / vnd für
jr gross geacht wirt /
hellt jr lügen
für die warheyt /
ihr gedicht für
ein göttlich erkentniss / jhr
finsterniss muss das
Himmelisch liecht sein / das
leben ist bei jr der Todt
vnd verderben / richtet alles
nach jrem dichten vnd sinnen /
vnnd wil dennocht inn disem
allem vngemeystert sein / bleibt
on ferner erforschung deiner
geystlichen himmelischen
weissheyt.Verschlegt allerley
vermanung / straff / vnderricht
vnd weiter vmbsehen.

Rümet sich
inn solcher witz vnnd erdichten
weissheyt. Will nit
anders / dann es muss
also vnnd keyn anders recht
sein / hellt mit gewalt darüber /
stifft zanck / haber vneynigikeyt
/ gross vngemach vnd dess
jamers viel.
Stewret sich an sich selbst vnd
gründet vff sein kräfft.
Versichert sich mit dem das da
nit bleiben /
noch immer bestehen kan /
feret denn also dahin inn
frecher ferlicher sicherheyt /
inn seiner behausung /
vnd so es sich beredet hat / es
sei gewiss vnnd wolgerüst / inn
allem sturm den plan vnnd
preise zubehalten / besonder

neuuo / ja sen pyhen hengen
siasa sijne taiualises
Regementis ja wallas istuua
hen wloscatzopi omahitzesta
rackaudhestans / oman
wäkewuydhens pälle / oman
tottumises pälle / pitken aijan /
wlcolisen menon pälle / ia
turwan pälle / päldiskein /
nijnnen pälle iotca mailman
edhes ialot ouat / ia callit
heiden swren pitemisens tedhen
/ hen pidhe heiden
walhenstonna / heiden
kiehremisens / Iumallisen
tundemisexi / heiden
pimeydhens pite sen taiualisen
walkeudhen oleman / se eleme
ombi heiden tykenens colema /
ja cadhotus / caiki hen asetta
heiden aijuotuxens ia mielens
ielken / ia wiele sijski tacto
neisse caikisa laijttamatoin olla
/ iepi ilman etteij hen enämbet
sinun hengeliste taiualista
wisauttas tutki / Laijminloopi
caikinaijset manauxet /
rangastuxet / oijennuxet /
neuuotuxet / opetuxet / ia
lawiamat cartamiset / Hen itsens
kerscapi selcaltaijses taidhos / ia
aijwoijtusa wisaudhes / Eij hen
mwtoin tacto / mutta sen pite
sillens / ia eij toijsin oijkea olla
/ wallalla sen ylitze pitepi /
asettapi rijdhat / wihat / torat /
eroijtuxet / swren messen / ja
monda semmotosta suruua /
Itzens hallitze oman edhons
ielken / ia oman wäens pällen
lootaxen / hen turwapi catouan
rijstan pälle / eijke mös ikenens
pysyueiset ole / mänepi nijn
sillens iuri oma päätens
mödhen / henen oman lwlons
ielken / ia quin hen on itzens
wscottanut / sen oleuan wissist
ja hyuesti hangitun / saadhaxens
caikisa pyrckemises woijtton / ia
cunnian / Ia sijtteken cosca hen
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  95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

aber so sichs mit sprüchen vnd
stücken auss heiliger Schrifft
nach sein verstand vnnd
wolmeynung zusamen getragen
gewapnet hat / da muss es alles
eitel veste mauren vnnd starcke
were sein.
Da geht dann an das trawen
vff ein getraumten himmel /
da ist nichts
dann gutte
(aber doch falsche
vnbestendige) ruhe vnd sanfft
imm gewissen / imm leben
vnnd wesen. Darnach kompt der
rum des gedichtenn glaubens /
ein gestalt eines frommen
lebens mit gleissnerei / eyn
ausspredigen der menschlichen
gesetz vnnd vngsundter
vermischter leer / Da müssen
sich alle himmelische vnnd
Geystliche ding nach dem
haffnerwerck seiner vernunfft
stellen vnnd halten. Ia es muss
alles dabey endtlich / Christlich
/ gehorsamlich / vnnd
Euangelisch / fromm / heylig
gerecht vnd götlich sein / ob es
wol mehr für Gott vnd imm
grundt / lautter vnwarheyt /
schein / wahn / schaden /
gwisser verderb / irrthumb /
triegerei / nichts dann das
widerspil / vnd Gott entgegen
sei / auch beschliesslich das /
dauon nichts annders dann der
zorn Gottes / vnd verstrickung
zum ewigen verdamniss /
volgen muss. Derhalbenn O
HERR Iesu Christe / der du
vnns armen versünet hast imm
leichnam deins fleyschs durch
den Tod / vnnd inn deinem
fleysche auff dem holtz des
Creutzs vnnsere sünde getragen
/ zur abweschung der selbigen
inn deim heyligen Blut. Wir
armen dürfftigen verkerten
menschen zu dir / vmb dein

itzens Sanoilla ia cappaleilla
pyhiste Ramatusta / henen
oman ymmerdhyxens / ia
hywen lwlons ielken cootut /
ombi harniskoijnut / silloin tule
sijne caiki sulat wahwat Mwrit
ia odhat olla /
Silloin sijs se wscallus waeldapi
ydhen wnesa nädhyn Taiuan
pälle / Silioin sielle eij miten
mwta ole / quin aijna hywuyys
(mutta quitengi wäret / cochta
catouaijset) lepo /  ia palias nesi
omassatunnosa / elemises ja
menosa / Sitelehin edhestule
sen aijuotun wscon kerscaus /
yxi toijmelinen elemen mooto
wlcokullasudhen cansa / yxi
Inhimilisen Säädhyn cwlutus /
ia secaseuraijnen opetus /
Silloin pite caiki Taiualiset ja
hengeliset cappalet / sen Ierijen
turhan rakenuxen ielken /
itzense souittaman ia pitemen.
Ia sen pite caikeni loppumata /
Christilisen / tottelewaijsen /
pyhen / oijkean / ia Iumallisen
sijnä oleman / waica Iumalan
edhesse päänens olisi / sula
walhe / wario / tapa / wahingo /
totinen turmelus / cadhotus /
exytus / wiettellus / eij mwta
quin wastahako / ja codhastans
Iumalan wastahan / ja
myrckylinen / etteij miteken
mwta quin Iumalan wiha / ia
kiedhoijtus sihen ijankaikisen
hucutoxen / sielde wlostuleman
pite /
Sentedhen / O HERRA Iesu
Christe / sine ioca meite
waijuaset souittanut olet sinun
Lihas rumihisa / coleman
lepitze / ja olet sinun Ihosas sen
Ristin puun pälle / meiden
synnit candanut / nijnnen
samain poispesemisexi sinun
pyhesse callihisa wereses / Me
waijuaset hätendenet poiskietut
Inhimiset olema  sinun tyges /
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155

160

165

170

175

180

185

190

göttliche weissheyt zubitten
höchlich verursacht vnnd
gedrungen werden / auch also
nun mit vnnseren klagen jetzt
für dich stellen alle vnsers
natürlichen
vnd fleyschlichen
menschen vilfaltige
mängel vnd bresten:
seinen närrischen fürwitz /
vnweise vernunfft /
selber wölten verstandt /
vnwitzige klugheyt /
vppigen rum /
eygen gsuch /
vnzeitig erkandtnuss /
vnbestendig vermessenheyt /
vergeblich trachten
vnnd richten mit allem
andrem anhang vnnd eingrifft
inn göttlich himmelische ding /
deim regiment / vnd der
meysterschafft des heyligen
Geists zugehörig /
demütiglich bitten vnnd flehen /
du wöllest gnediglich durch
deinen heyligen Geyst / vnser
fleysch vberzeugen
vnd bereden / das es nichts sei
dann als Grumet
auff der Wisen /
das da bald verwelckt / vnnd
welches krafft nichts vermög
inn allen götlichen sachen.
Vernew auch HERR vnsern
leichnam der sünden / vnnd
erschaff widerumb den alten
menschenn inn deiner genaden.
Bespreng vnser arms fleysch
mit deim tewren blut zu einer
gantzen reynigkeyt.
Saltz vns mit dem Saltz
göttlicher weissheit / die du bist
zu bestendiger klugheit.
Entzünd vnd erleucht vns mit
deinem hellen liecht zum
rechten neuwen
vnnd lebendigen
verstand göttlicher vnnd
himmelischer ding / damit wir

sinun Iumallisen wisaudhes
tedhen kylle corckiasta tilatut ja
adhistetut / sinua hartasti
rucoleman / nyt mös telle
meiden walitoxella / asetamma
sinun etehes caiki meiden
loonnolisen ja lihalisen
Inhimisen / monikerdhaijset
waijamiset ja puuttuuxet /
henen tompelisen
ylenwisudhens / tyhmen ierijens
/ itze walitun ymmerdhyxens /
taijtamattoman caualudhens /
ilken euckeyxens / oman
caitzemisens / ia etzemisens /
henen kesken tundemisens /
hilimettudhens ia
modhottuxens / turhan
toijmens / ja domios / caikein
mwinen kicurins ja krapamisens
Iumalisisa ja Taiualisisa
cappaleisa ja asioijsa / iotca
ouat pyhen hengen Regementit /
wallat / ja wirghat / neuresti
me rucolema ja anoma / ettes
tadhoijsit armolisesta / sinun
pyhes henges cautta / meiden
Lihan wscotta ja
ylitzetodhista / etteij se miteken
ole / mutta quin wihottapa
cuckaijnen Kedholla / ioca
nopiasti heichty / ia ionga nesi /
eli woijma / caikissa    Iumalan
asioijsa / eij mite ensingen woij
/ Wdhista mös HERRA /
meiden se Syndijen Rumis / ia
se wanha Inhiminen iellens loo
sinun armosas /    wisca meiden
waijuasten Lihan sinun callilla
werelles cokonaijsen
teudhelisen puchtautehen /
Soola meite sinun Iumallisen
wisaudhes  soolalla / ioca sine
itze olet / puuttumattomaxi
kircaudhexi / Hehuta / syttytte /
ja walghista meite sinun
kircahalla Paijstellas / oijkean /
wdhen / ia elewen
ymmerdhyxen / Iumalisisa ja
Taiualisisa asioijsa / iolla me /
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195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

nach der himmelischen warheyt
vnder deiner meysterschafft
imm heyligen Geyst streben /
vnd dir vns gantz zuleren / vnd
nach deim Geyst
zuwandlen /
gehorsamlich vndergeben.
Für vns ab durch dein göttliche
klugheyt von vnserm torrichten
fürwitz.
Lass vns nit vff vnserer
vernunfft klugheyt noch vnnsers
gemüts beduncken beruen zum
verderbniss /
sonnder durch dich
weiss vnd witzig
werden inn allem dem das
göttlich erkantniss
vnnd vnser seligkeyt
angehört / auff das wir durch
dich genesen.
Dempffe den verstand der
kreffte vnsers vermögens.

Verhenge nit ewig das wir
durch trauwen vnnd bawen auff
vnns selbs / jrren vnd verfüret
werden. Richt aber
auff die weg deiner
himmelischen wissenheit / dass
wir allzeit darinn bleiben / auch
nit achten / ob
vnser fleysch mit der gantzen
Welt vnns darumb für thoren
vnd narren halte.
Nim von vnserm fleysch all sein
bossheyt / ob wir auch wol imm
fleysch noch sein. Verleihe das
wir doch nit inn falsch
erdichter weissheyt nach dem
fleysche sicher leben /
sonder durch dich seine begird
vnd lüste beginnen
zutilgen vnd schlachten /
dass wir dein eer /
rum vnd preiss
inn allen dingen alleyn suchen /
die selb
erwölten jrrthumb /
vnuermögen vnd torheyt

sen Taiualisen / ja sinun
päwirghas cautta pyhesse
hengese / wastanpyrckisim / ia
sinulle meidem cokonans
oppemahan / ia sinun henges
ielken waeldamahan /
cwliaijsesta alasannaijsima /
Poiswie meite sinun Iumalisen
wisaudhes cautta / meiden
tyhmeste ia hallusta
ylenwisudhesta / Ele anna meite
/ meiden ierijen caualudhen /
eijke meiden    mielen hyuen
pälle lewete taica lootta
turmeluxexi / Mutta ette me /
sinun cauttas / wisaxi ja
taitauaxi tulisima / caikissa
nijsse / quin Iumalinen
tundemus / ja meiden autuahus
anopi / ette me sen / sinun
cauttas nautitzisim /
Alaspaijna meiden wäen
ymmerdhyxen woijma
hengelisis menoijssa / Ele
ijetin site soijma / ette me
turwame ja loottame itzehemme
/ ja quitengi exyme ia
wiettelemme / Mutta
ylescohoenna paramin se sinun
Taiualisen ties wissituxen / ette
me aijna henesse olisima / eijke
mös tottelisi waicka ios meiden
Lihan / caiken mailman cansa /
meite sentedhen houckiana ja
tompelina pidheisi / Poisota
meiden Lihasta caiki henen
pahudhens / waicka me mös
wiele Lihasa olema / Laijna
quitengi etteij me lihassa
sijtteken / sen aijuotun Lihan
wisaudhen ielken murhetoinna
eleijsima / mutta sinun cauttas
henen halunsa ia himonsa
rupemahan poispychkimehen /
colettaman / ia slactaman / ette
me sinun cunnias / kerskauxes /
ia ylistoxes caikisa asioijsa
aijnosta etzisim / Ia etteij me
sen saman wloswalitun exyyxen
/ heickoudhen / ia tyhmydhen /
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250

255

260

265

270

275

280

285

290

vor dir zubekennen vns nit
schemen / damit wir das reich
vnd gruntlich erkandtniss /
welches durch dich vom
Himmel kompt / imm heyligen
Geyste/ erlangen / nichts dess
vnseren vor dir rümen / noch
ettwas gelten lassen.
Vom allem das da inn
geystlichen händeln vnser ist /
eilend abstehen / vnd deiner
meysterschafft im heyligen
Geyst / on einigerlei eile
vnd fürlauff /
zum vordersten
erwarten. Wandel all
vnser schwachheyt vnnd
nichtigkeyt inn dein göttlich
krafft vnser vnuermögen im
himlische mahct /
vnser fleysch
inn geystliche eygenschafft.
Verleihe demnach gnediglich /
das wir durch abziehung des
altenn menschen dein eben
bildnuss anheben zutragen /
vnd forthin
inn eym neuwen
menschen / der nach Gott
erzeuget vnd gesinnet /
inn verleuckung vnserer selbst
dir nachuolgen /
vnd je lenger je mehr veränlicht
werden / das also /
O gmeyner Heyland / vnnser
leib / seel vnd Geyst / durch
dich gantz vnnd volkommen
erhalten / am tag deiner
gegenwertigkeyt
zum gericht / vnsträflich vnnd
vnuermackelt mögen
befunden werden / zur
vnentlichen ewigen glorien /
heiligkeit / macht vnnd Maiestat
Gottes deines himmelischen
Vatters.

Mit welchem du lebest
vnnd ein Künig bist inn
eynigkeit des heiligen Geists

häpijesi sinun edheses tunnusta
/ iolla me sen waldakunnan ia
teudhelisen tundemisen / ioca
sinun cauttas taiuasta alastule /
pyhesse hengese saijsima / Eij
site meiden oma sinun edheses
kiehusi / eijke mös sen
annaijsim miteken maxa
Caikista nijste / iotca hengelisis
menoijsa meidhen ouat /
nopiasta erkanisima / ia sinun
päwirckaas pyhesse hengesse /
ilman ydhengen mwun kijron /
ia ennetoxen/ caikein
wickelimmesta ja wisumasta
odhottaijsima / Mwta caiki
meiden heickous ia tyhijus
sinun Iumalisehen
wäkewuytehes / meiden
woijmattudhen Taiualisexi
wäexi / meiden Lihan
hengelisexi tauaraxi/
Laijna mös armolisesta / ette me
sen wanhan Inhimisen
poisrijsumisen cautta / iuri
sinun cuuas rupeisima
candamahan / ja nijn
iärghestens / ydhes wdhesa
Inhimisesä / ioca Iumalan ielken
on ylescaswatettu / totutettu /
ja mielistettu / meiden omassa
kieldemisesä / sinua noudhatella
/ ja iota pidhembi site enemin
ydhistyme / ette nein tellens (O
ychteinen wapachtaija) meiden
rumin   Sielun / ia hengen /
sinun cauttas / cokonans ia
teudhelissä ketkesit / haman
sinun lehestymises peiuehen
domiohon asti / laijttamattomat
ia saastumattumat madhaijsim
leutte / ijancaikisehen
loppumattomahan glorian /
cunniaan / pyhytehen /
woijmahan / ia sinun Taiualisen
Ises Maiestetin ia
ylenpaldisehen herrautehen /
ionga cansa sine elet / ia
Kuningas olet sen pyhen
hengen ijancaikisudhes /
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inn alle ewige ewigkeyt /
Amen.

caikissa ijettomassa
ijancaikisudhesa / A  M  E  N

Agricola on suomentanut tämän rukouksen hyvin sanatarkasti Bekantnusista. Hän ei ole katsonut

ollenkaan Capiton rukouskirjaa.364 Mikäli Agricola olisi vilkaissut Capiton tekstiä, hän olisi

todennäköisesti lainannut ainakin osan Capiton pitkistä lisäyksistä, kuten muutamissa muissakin

rukouksissa. Capiton laajoissa lisäyksissä korostetaan mm. kirkon, saarnaviran ja sakramenttien

merkitystä.365 Samaa antischwenckfeldiläistä korostusta on myös rukouksessa A32, jonka kohdalla

Agricola ei myöskään ole käyttänyt Capitoa.366

Tässä rukouksessa Agricolla on eniten tautologisesta paratagmasta johtuvia lisäyksiä.367

Agricolalla on ollut tavallista vaikeampaa löytää saksan sanoille suomenkielistä vastinetta. Asian

voi päätellä Bekantnusin tekstiin kursivoitujen sanojen määrästä..

Agricola pysyy rukouksen tekstissä otsikon liiallista uteliaisuutta tarkoittavassa käsitteessä

ylenwisuus lisäämällä sen yhteyteen sanan lihan (1, 13). Saksankielinen alkuteksti oikaisee

otsikosta poiketen jättämällä pois sekä für-etuliitteen (fürwitz) että sanan fleisch (2, 16).

Lyhentämättömänä fürwitz esiintyy molemmilla kielillä otsikon lisäksi kaksi kertaa tässä

rukouksessa (152, 202).

Agricola ei tunne aarre-sanaa,368 vaan suomentaa schatzkasten-sanan tauaran arku (28).369

Agricola lisää rijsta-sanan (84). Hän käyttää sitä julkaisemissaan kirjoissa varsin harvoin.

Rukouskirjassa Agricola käyttää rijsta-sanaa neljä kertaa. Kuten tässäkin yhteydessä hän tahtoo

ilmaista sillä maallista mammonaa. Markuksen evankeliumissa (Mark. 4:19) Agricola täsmentää

himoja rijsta-sanalla (muidhen rijstain himodh).370 Rukouksessa A24 Agricola kirjoittaa riista-sanan

rista.

364 Ks. Capito 1536, 143–148.
365 Capito 1536, 144–145.
366 Ks. luku II C. 1.
367 Ks. s. 180–181.
368 Aarre-sanan ensiesiintymä suomen kirjakielessä on vuonna 1745. Jussila 1998, 25.
369 Vrt. MAT III, 193. (Minä Jeesus) se oikea Armon Arcu olen.
370 MAT II, 120.
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Palias nesi (105) on käännösvirhe. Agricola on suomentanut erehdyksessä sävyisyyttä ja

hiljaisuutta tarkoittavan saksan kielen sanan sanfft sanoilla palias nesi, luulleen sitä ’nestettä’

tarkoittavaksi sanaksi saft.

Secaseuraijnen (112) esiintyy rukouskirjassa vain tämän ainoan kerran. Agricola käyttää sitä Uuden

testamentin suomennoksessa kolme kertaa ja Käsikirjassa yhden kerran. Tässä se on varsin

onnistunut käännös saksan kielen sanoista vngsundter vermischter.

Saksankielisen sanonnan haffnerwerck (116) Agricola suomentaa omintakeisella ilmaisulla turhan

rakenuxen. Hän tuntee kyllä sawenualaia-sanan ja käyttää sitä Uuden testamentin

suomennoksessaan ja Käsikiriassa yhteensä 14 kertaa.371

Lisäämällä sanat hengelisis menoijssa (216) Agricola muistuttaa rukouksen otsakkeen mukaisesti,

ettei ”jumalisissa asioissa” eli hengellisessä elämässä voi luottaa omaan ymmärrykseen.

Agricola tuntee sanan kirous, mutta suomentaa silti verdamnis-sanan hucutoxen-sanalla (130).372

Välttääkseen liha-sanan toistoa Agricola korvaa sen samassa virkkeessä nerokkaasti Ihosas-sanalla

(136). Kuitenkin riveillä 225–232 liha-sana toistuu viisi kertaa.

Klugheit-sanan suomentamisessa Agricolalla on horjuvuutta. Sanan Weissheyt hän suomentaa

sanalla wisaudhes (74, 143), mutta klugheit saa muita suomenkielisiä merkityksiä: caualudhens,

caualudhen (155, 204) sekä kircaudhexi (187). Agricolan sanastossa ”kavala” ja ”kavaluus” eivät

aina tarkoita negatiivisia ominaisuuksia, vaan myös ”neuvokkuutta” ja ”taitavuutta”.

Närrischen-sanan Agricola suomentaa sanalla tompelisen (152). Toisen kerran sama sana esiintyy

tässä rukouksessa muodossa tompelina (227). Silloin Agricola kääntää sen samakantaisesta narren-

sanasta. Tompeli-sana esiintyy eri muodoissaan Agricolan tuotannossa kaikkiaan 25 kertaa.373

371 IA II, 522.
372 IA I, 280–281.
373 IA II, 625.
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Kicurins ja krapamisens (162) tarkoittavat ’joukkoa’ ja ’sekoitetuksi tulemista’.374 Ne Agricola on

onnistunut kääntämään sananmukaisesti.

Odelmaheinää tarkoittavan Grumet-sanan Agricola suomentaa sanaparilla wihottapa cuckaijnen

(172–173).

Yleensä Agricola laittaa lauseita sulkeisiin vain pohjatekstin mukaisesti. Tässä rukouksessa hän

asettaa sulkumerkit ilman esikuvaa (276–277).

Vain muutama huolimattomuus- ja käännösvirhe on havaittavissa. Agricola jättää suomentamatta

Bekantnusissa olevat sanat Euangelish ja fromm (120). Kyseessä lienee huolimattomuusvirhe.

Myrckylinen (127) ja taijtamattoman (155) -sanat ovat käännösvirheitä. Taijtamattoman kohdalla

Agricola on pitänyt vnwitzige-sanaa vnwissenheit-sanana. Saksan kielen eben-sanan Agricola on

tulkinnut virheellisesti. Hän on käsittänyt ’sileää’ ja ’tasaista’ merkitsevän adjektiivin adverbiksi ja

suomentanut sen sanalla iuri (267).

B 47

Bekantnus 57; CS 963

Beschluss.

Ei ole Agricolan rukouskirjassa Ei ole Capiton rukouskirjassa

Bekantnusissa on lyhyt päätösteksti. Siinä palataan esipuheen teemaan vaarallisista ajoista, joihin

rukokset tuovat lohtua. Teksti ei sisällä mitään opillisia korostuksia. Agricola olisi sinänsä voinut

aivan hyvin käyttää Bekantnusin päätöstekstiä sen yleisluontoisuuden perusteella. Muutkaan

Bekantnusin rukouksia lainanneet eivät ole ottaneet tätä tekstiä rukouskirjoihinsa.

374 MAT IV, 915–916.
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B 48

Bekantnus 58; CS 964

Täglich gebett.

O HERR nim von mir / was
mich wendet von dir.

O HERR gib mir / dass mich
kere zü dir.

O HERR nim mich mir / vnd
gib mich gantz eygen dir.

A M E N.

A 46

Agricola 666–667

Iokapeijwenen Rucous.

O HERRA ota minusta / mite
minua kiende sinusta /

O Herra anna sen minulle / quin
minun kiendeijs sinulle /

O Herra ota minua minusta / ia
anna itzes minulle /

A  M E  N

Tämän Bekantnusin lopussa olevan pienen rukouksen Agricola on sijoittanut aamurukouksiinsa.375

Hän on suomentanut sen hyvin sanatarkasti. Vain sana gantz (7) on jäänyt kääntämättä. Capitolla

tätä rukousta ei ole, ei myöskään Lutherilla eikä Weinmarilla. Koska rukous puuttuu Capiton

rukouskirjasta, vahvistaa sekin osaltaan päätelmän, jonka mukaan Agricola seurasi Bekantnusin

loppupuolen rukouksia suomentaessaan vain Bekantnusia itseään.376

375 Vrt. Gummerus 1955, 445–446. Gummerus ei ole löytänyt tälle rukoukselle lähdettä.
376 Ks. dispositioteoriasta s. 175–179.
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B. Agricola Bekantnusin suomentajana

1. Lähteiden käyttö

Bekantnus on ainoa rukouskirja, jonka Agricola suomensi kokonaan.377 Tällainen poikkeuksellinen

menettely kertoo siitä, että schwenckfeldiläisten rukoukset olivat niiden suomentajalle erityisen

mieluisia. Syynä ihastukseen oli ilmeisesti se, että Bekantnusin rukoukset olivat Agricolan oman

spiritualiteetin mukaisia. Agricola ei pitänyt schwenckfeldiläisten rukouskirjasta sen taustan vuoksi,

koska ei siitä juuri mitään tiennytkään. Hän ihastui Bekantnusin rukousten syvällisyyteen, sillä ne

pohjautuvat esireformatorisiin esikuviin.378  Agricolan spiritualiteetin juuret ovat myöhäiskeskiajan

rukousperinteessä.379 Luterilaisuuden omaksuminen ei vieraannuttanut häntä siitä. Rukouskirjan

kokoonpanosta ja käytetyistä lähteistä voi päätellä, että Agricola ei omaksunut wittenbergiläisten

opettajiensa rukousteologiaa sellaisenaan, vaan säilytti paljon nuoruudessa omaksumastaan

hurskausperinteestä. Tämä näkyy erityisesti siinä, että keskiaikainen aines hallitsee Agricolan

rukouskirjaa.  Evankelisia lähteitä Agricola hyödynsi suhteellisen vähän.380

Agricola suomensi scwenckfeldiläisten rukouksia kahdesta lähteestä. Hän käytti joko Bekantnusia

yksinään, Capiton latinankielistä käännöstä yksinään tai molempia yhtä aikaa. Käännösprosessia

analysoitaessa voi havaita, että Agricola aloittaa schwenckfeldiläisten rukousten suomentamisen

seuraamalla vain Capiton tekstiä. Pian hän ottaa rinnalle Bekantnusin saksankielisen pohjatekstin.

Sen jälkeen Agricola luopuu latinankielisestä lähteestään ja seuraa vain Bekantnusia. Pari pientä

poikkeusta tästä linjasta tosin on.

377 Agricola suomensi Bekantnusista 45 rukousta ja johdantotekstin. Vain esipuheen ja päätöstekstin hän jätti
kääntämättä. Aiemmin on oletettu, että Agricola olisi suomentanut Bekantnusista alle 40 rukousta. Bekantnusin
rukousten tarkkaa määrää ei ole suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa aiemmin esitetty. Vrt. Gummerus 1955, 28;
Heininen 2007a, 227.
378 Althaus 1927, 27–29.
379 Ks. luku I C. 2. Heininen 2007a, 218, 222, 362.
380 Ks. luku I C. 1.
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Rukousten sijoittelua ja käytettyä lähdettä arvioitaessa voi tehdä johtopäätöksiä myös Agricolan

rukouskirjan dispositiosuunnittelusta. Vaikuttaa siltä, että Agricola on ensin tehnyt tarkan

dispositiosuunnitelman, mutta korjannut sitä myöhemmässä vaiheessa kolmen osaston osalta.

Rukouskirjan loppuosaan sijoittamansa rukoukset monien tarpeiden edestä, rippisanat ja Isä meidän

-parafraasit Agricola on ilmeisesti tarkoittanut alun perin teoksensa alkupuolelle, kuten ne ovat

esimerkiksi Bekantnusissa ja Capitolla. Toimitustyön myöhemmässä vaiheessa ne ovat saaneet

paikkansa Ave Marian, uskontunnustusten ja litanian yhteydessä. Tämän päätelmän voi tehdä sen

pohjalta, että varsinkin rippisanoja ja Isä meidän -parafraasia suomentaessaan Agricola on pitänyt

silmällä sekä Bekantnusia että Capiton rukouskirjaa samalla tavalla kuin rukouskirjansa

alkupuolella olevassa osastossa ”Pyhälle Kolminaisuudelle osoitetut rukoukset”.

Rukouskirjan loppuosassa Agricola ei enää käytä Capiton tekstiä. Päätösrukouksen A6b uudelleen

suomentaminen Bekantnusista vahvistaa dispositioteoriaa. Bekantnusista lainattu rukouskehotus,

joka on ennen raamatullisia rukouksia, on myös suomennettu rukouskirjan toimittamisen

loppuvaiheissa, koska siinä Agricola ei ole katsonut Capiton tekstiä. Bekantnusista, Capitolta tai

molemmista pohjateksteistä yhtäaikaisesti suomennetut rukoukset on paria poikkeusta lukuun

ottamatta sijoitettu osastoittain Agricolan rukouskirjaan. Se osoittaa myös omalta osaltaan

dispositioteorian perustelluksi.

Rukouskirjan disposition muodostuminen. (Dispositioteoria.)

SIVUNUMEROT         JÄRJESTYS- KÄYTETTY LÄHDE /
MAT I:ssä         NUMERO LÄHTEET

Rukouskehotus

  99–102 A1 Bekantnus 381

Kristuksen kärsimisen muistohetkien rukoukset

390–391 A21 Capiton rukouskirja
391 A22 Capiton rukouskirja
391–392 A23 Capiton rukouskirja
392 A24 Capiton rukouskirja
392–395 A25 Bekantnus ja Capiton rukouskirja 382

381 Rukouskehotuksen Agricola on suomentanut rukouskirjansa toimitustyön loppuvaiheessa. Ks. s. 53.
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Pyhälle Kolminaisuudelle osoitetut rukoukset 383

472–473 A39 Bekantnus 384

476 A 7 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
477 A 8 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
477–478 A 9 (Bekantnus ja) 385 Capiton rukouskirja
478–483 A12 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
483–485 A14 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
485–487 A15 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
487–488 A16 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
488–490 A30 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
490–492 A26 Bekantnus ja Capiton rukouskirja

Hengellisten tarpeiden edestä 386

498–499 A32 Bekantnus
499–500 A33 Bekantnus
500–501 A34 Bekantnus
502–503 A20 Bekantnus
503–505 A29 Bekantnus
505–506 A36 Bekantnus
506–507 A13 Bekantnus
510 A11 Bekantnus
510–512 A10 Bekantnus
514–515 A38 Bekantnus
515–523 A45 Bekantnus

Ehtoollisrukoukset

562–563 A17 Bekantnus
563–564 A18 Bekantnus

Saarnaajien puolesta

611 A27 Bekantnus
614 A31 Bekantnus
640–641 A28 Bekantnus

382 Tässä rukouksessa aiheena on Kristuksen ylimmäispapillinen virka. Se ei siis varsinaisesti kuulu kärsimysrukousten
osastoon. On mahdollista, että Agricola on suomentanut sen alun perin A26 rukouksen kanssa samanaikaisesti. Se
selittäisi poikkeaman käytetyssä pohjatekstissä suhteessa dispositioon. A25 ja A26 ovat myös Bekantnusissa ja
Capitolla peräkkäin.
383 Tämän osaston 20 rukouksesta puolet on Bekantnusista. Ks. s. 50. MAT I, 458–498.
384 Tämä rukous lienee eksynyt väärään paikkaan. Sen sisällössä ei ole mitään kolminaisuuteen viittaavaa. Agricola on
todennäköisesti suomentanut sen myöhemmässä vaiheessa, kuten sen alkuperäinen sijainti (B42) pohjatekstissäkin
viittaisi. Tämä selittäisi sen, että lähteenä on käytetty vain Bekantnusia, kuten rukouskirjan loppupuolen muissakin
rukouksissa.
385 Rukous on hyvin lyhyt. Siinä ei ole havaittavissa Bekantusista lainattuja sanoja. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä
mahdollisuutta, että Agricolalla olisi ollut pöydällä avoinna myös Bekanutnus, koska niin on ollut muidenkin samaan
aikaan suomennettujen rukousten kohdalla.
386 Tämän osaston 25 rukouksesta 11 on Bekantnusista. Ks. s. 50. MAT I, 498–549.
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Aamu- ja iltarukoukset

666–667 A46 Bekantnus
673–674 A19 Bekantnus
677 A43 Bekantnus
677–678 A44 Bekantnus
683 A42 Bekantnus

Esivallan ja rauhan puolesta

692–693 A40 Bekantnus
693–694 A41 Bekantnus

Monien tarpeiden edestä

716 A35 Bekantnus (ja Capiton rukouskirja) 387

716–720 A37 Bekantnus ja Capiton rukouskirja

Rippisanat

744–747 A2 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
747–754 A3 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
754–755 A4 Bekantnus ja Capiton rukouskirja

Isä meidän -parafraasit

776–788 A5 Bekantnus ja Capiton rukouskirja
788 A6a Bekantnus ja Capiton rukouskirja

Päätösrukoukset

868 A6b Bekantnus

Agricolan rukouskirjan dispositio ei ole looginen. Ainakin liturgisesta näkökulmasta tarkasteltuna

se on hyvin erikoinen. Esimerkiksi synnintunnustusrukousten tulisi olla ennen ehtoollisrukouksia.

Näin ilmeisesti olikin rukouskirjan toimitustyön alkuvaiheessa. Agricola on kuitenkin siirtänyt

rippiin liittyvät rukoukset disposition muokkausvaiheessa rukouskirjan loppupuolelle. Nyt

ehtoollisrukousten ja synnintunnustusten väliin sijoittuvat muun muassa aamu- ja iltarukoukset sekä

vuodenaikoihin liittyvät rukoukset, joilla ei ole liturgista merkitystä. Kun rukouskirja oli tehty

387 Rukous on hyvin lyhyt. Siinä ei ole havaittavissa Capitolta lainattuja sanoja. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä
mahdollisuutta, että Agricola olisi pitänyt silmällä myös Capiton tekstiä, kuten muidenkin samaan aihepiiriin kuuluvien
rukousten kohdalla.
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ensisijaisesti papiston käyttöön, tällainen epäliturgisuus on outoa. Agricolan rukouskirjan

disposition äärellä jää kysymään perusteita sen erikoiselle rakenteelle.

Bekantnusin dispositio on loogisempi. Se on muokkautunut Liegnitzin veljestön aamu- ja

iltarukoushetkien pohjalta.388 Sen rakenne on siis tietyllä tavalla liturginen. Bekantnusia selatessaan

Agricola ei ole tätä huomannut. Hän on sijoittanut Bekantnusista poimimansa rukoukset oman

dispositionsa mukaisesti eikä ole antanut Bekantnusin rakenteen vaikuttaa millään tavalla omaan

suunnitelmaansa.

2. Lisäykset

Rukouskirja on kirjakielemme isän ensimmäinen laaja julkaisu.389 Painoteknisesti se ei ole vielä

yhtä korkeatasoinen kuin myöhemmät kirjat. Samanaikaisiin ruotsinkielisiin painotuotteisiin

verrattuna rukouskirjan typografia on kuitenkin viimeistellympää. Agricola oli huolellinen

suomennostyössään ja samanlaista tarkkaa työtä hän vaati myös kirjapainolta.390 Painovirheitä on

silti melko runsaasti. Rukouskirjan loppuun sijoittamassaan luettelossa Agricola on korjannut niistä

32. Kaksi näistä korjauksista liittyy Bekantnusin rukouksiin.391

Kuten johdantoluvussa todettiin, Agricola on huolellisen kääntäjän maineessa. Tätä mainetta ei

schwenckfeldiläisten rukousten suomentaminenkaan himmennä. Käännösanalyysi osoittaa oikeaksi

käsityksen, jonka mukaan Agricola suomentaa sanatarkasti ja vertailee huolellisesti käyttämiensä

lähteiden tekstejä.392 Agricolan tekemät lisäykset ovat vähäisiä, yleensä tautologisen paratagman

takia tehtyjä.393 Sisällön kannalta merkittäviä lisäyksiä on hyvin vähän eivätkä ne ole omintakeisia

vaan osaksi muualta lainattuja katkelmia.

388 Ks. s. 26–28.
389 Agricolan ensimmäinen julkaisu, 24 sivuinen aapiskatekismus Abckiria, ilmestyi vuonna 1543. Perälä 2007, 31–33,
36.
390 Heininen 1992, 227, 231, 248; 1999, 256; 2006, 113–114, 121; 2007a, 159, 161–163. Agricolan rukouskirja oli
ensimmäinen teos, jossa Tukholman kuninkaallinen kirjapaino käytti punaista tehosteväriä. Heininen 2007a, 161.
391 MAT I, 873–874. Ks. A25, A36.
392 Heininen 1978, 148; 2006, 121; 2007a, 187, 281, 321–322.
393 Heininen 1992, 231; 1993, 116–117; 1994, 178–179, 190; 2006, 116–117.
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Seuraaviin luetteloihin on koottu kaikki Agricolan Bekantnusin rukouksia suomentaessaan tekemät

lisäykset, joita on kolmenlaisia: tautologisesta paratagmasta johtuvia, täydentäviä ja sisällön

kannalta merkittäviä. Suurin osa lisäyksistä on tautologisen paratagman394 vuoksi tehtyjä (a). Niitä

on 61 kpl. Täydentäviksi lisäyksiksi (b) määriteltyjä sanoja Agricola on yleensä joutunut

käyttämään suomen kielen ymmärrettävyyden takia tai esimerkiksi loppudoksologiaa

täydentämään. Tärkeimpiä lisäyksiä ovat lauseet, joilla on merkitystä asiasisällön kannalta (c).

Agricolan tekemät lisäykset on merkitty rukousten tekstianalyyseihin ja alla olevaan luetteloon

tummentamalla. Interjektioita ja konjunktioita ei ole otettu huomioon. Otsikoissa olevaa rucous-

sanaa ja Agricolan rukousten loppuun lisäämiä amen-sanoja ei myöskään ole kirjattu tähän

taulukkoon. Alleviivatut sanat Agricola on poiminut vain toisesta pohjatekstistään.

Tautologisesta paratagmasta johtuvat lisäykset

Bekantnus / Capito Agricola

  A2, 54–55 dolet > suren ia murhedhin
  A2, 103 degam > ele ia olla
  A3, 101–102 lust vnd freud > lustit / himot / ilot ia herckut
  A3, 135–137 gemüt, sinn, hertz vnd

fürnemen / > sydhemet / mielet / taidhot /
   tunnodh, neuuodh

cor, animum, mentem,
consilia

  A3, 148 vergifften fast / > myrckyn neseste ja märeste
ueneni succo prodire

  A3, 151–152 verbracht ist / exuperint > teutetyt ia wlospughienet
  A3, 268 rüm / praeconium > ylistoxexi ia kijtoxexi
  A5, 98–99 imm fleysch / in carne > lihasa / radholisudhes
  A5, 124 anfangen / ordiamur > pydheisi / rupeijsi
  A5, 139–140 bild / imaginem > modhoxi ia cuuaxi
  A5, 154–155 gerücht / existimatio > sanoma ja corghotus

A5, 191–193 zerstöret vnd aussgetilget / > muretaijsihin / turmellaijsihin / ia perettin
destruatur et aboleatur cadotetaijsihin

  A5, 347–348 lernen / discamus > oppe / ia leute
  A5, 419–420 ferligkeyt / periculis > waaroijlla ia hädhille
  A5, 495 böss / malignus > paha ryme
A13, 28 brennends > palaua ja eleue
A13, 34 vnbeweglich > horijumata ia notkistumata

394 Tautologinen paratagma tarkoittaa, että pohjatekstin sana ilmaistaan kahdella tai useammalla lähimerkityksellisellä
sanalla. Heininen 2006, 116.
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A15, 41–42 schwachheyt / > heickodhen ia waijahudhen
 imbecillitatis

A16, 29–30 zunemen > caswaissima / lisenysima
A19, 19–20 arbeyt vnd fürnemen > tööt aijwotuxet / ia käsialat

vnserer hände
A19, 24–25 zubringen > wietteijsima ja culutaijsima
A25, 49–52 haupt  mitler vnd hoher > pämies / welimies / Sowittaija / ylimeinen

Priester / caput, mediator,    Pappi / ja Kuningas
summus sacerdos

A26, 3 zum Tempel / in templum > Templixi ia maijaxi
A30, 5–6 heyliger vnd lebendig- > pyhexiteckie / wirgottaija / ia elewexiteckie

machender / sanctificator,
uiuificator

A30, 10–11 der lügen der vnreynigkeyt > walhen / rijdan / saastaijsudhen
/ malitiae, mendacij

A30, 63 zertrit / procultatum > alaspaijsca / polghe
A35, 1–3 Inn leiden, kranckheit > Kiwusa / kerssemises / Saijraudhes

oder widerwertigkeyt taudisa / eli wastoinkieumises
A35, 7–8 krafft > woijma / ia wäki
A36, 24 wacker > walpahana / toijmelissa
A37, 5–6 züchtigung / disciplinas > rangaistuxen / witzausten
A37, 8–9 kranckheyt… siechbett /

aegrotationibus > kipeydhen / taudhein / ia saijraudhen
A37, 10 fleysch / carnem > rumin ia lihan
A37, 11 dempffest / refrenere > asettat / ia hilitzet
A37, 27 ignominiam > häpijexi / ia pilcaxi
A37, 29–30 continuabitur > alinomatahan / ja pidhetehen
A37, 41–42 erregen / excitatur > wircku ia waickutta
A37, 73 schenck > lahioijta, iagha
A41, 6 befehlen dir > haltuus ja hoomas
A41, 25 Weysen > Oruolapset / ia sortut
A42, 24 seule395 > Seule ja tynghi
A42, 26 richte > tukepi ia turuapi
A44, 14 erhalten > pysyuet / ia ouat
A45, 23 zuüben > harioijta ja nauttija
A45, 45 regiment > Regementis ja wallas
A45, 69–71 vermanung, straff > manauxet / rangastuxet / oijennuxet /

   neuuotuxet
A45, 78–79 zanck, vneynigikeyt > rijdhat / wihat / torat / eroijtuxet
A45, 123–124 gwisser verderb irrthumb > totinen turmelus / cadhotus / exytus
A45, 157 gsuch > caitzemisens / ia etzemisens
A45, 159–160 vnbestendig vermessenheyt > hilimettudhens ia modhottuxens
A45, 164 ding > cappaleisa ja asioijsa
A45, 187 Entzünd > Hehuta / syttytte
A45, 202 torrichten > tyhmeste ia hallusta
A45, 206 beruen > lewete taica lootta
A45, 236–237 zutilgen vnd schlachten > poispychkimehen / colettaman / ia

    slactaman

395 Agricola käyttää tautologista paratagmaa jonkin kerran yrittäessään välttää tai selittää germanismeja ja latinismeja.
Ks. tässä luettelossa myös regiment, schlachten ja glorien.
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A45, 257 zum vordersten > wickelimmesta ja wisumasta
A45, 272–273 gesinnet > totutettu / ja mielistettu
A45, 285–286 glorien > glorian / cunniaan

Vaikka Agricola käytti tautologista paratagmaa hyvin ahkerasti, hän jätti silti suomentamatta

muutaman pohjatekstissä olleen tautologian.396 Rukouksissa A37 ja A45 tautologista paratagmaa on

tavanomaista enemmän.

Verrattaessa Agricolan suomentamaa Erasmus Rotterdamilaisen rukouskirjaa ja Bekantnusia,

voidaan todeta, että Bekantnusissa Agricola käytti tautologista paratagmaa enemmän. Erasmuksen

rukouskirjasta Agricola suomensi 38 rukousta ja käytti tautologista paratagmaa 37 kertaa.397

Bekantnusista suomennettuja rukouksia on 45 ja tautologisen paratagman käyttöä 61 kertaa.

Osaltaan eroa selittää se, että Bekantnusissa on muutama hyvin pitkä rukous.398

Täsmentävät lisäykset

A2, 7 edhes
A2, 75–76 sinun tyges; sinua
A3, 106; A19, 31; A33, 25; A36, 10 caiki
A3, 153; A25, 73; A45, 27; A12, 73,158 HERRA (Iesu A12, 158)
A3, 244 edhese
A4, 18 kylle
A4, 24; A27, 27; A32, 19 alati
A5, 16 sentedhen
A5, 28; A12, 23; A19, 23; A44, 24 sinun
A5, 69; A40, 2 pyhe, pyhen
A5, 133; A31, 56 senpälle
A5, 151 sinun Nimes
A5, 157 armos
A5, 159 Nimes ja cunnias
A5, 165–166 caikisa cappaleijsa
A5, 190 meisse ja coko
A5, 203 Seurastas
A5, 214–215 nijn maasa quin on taiuahisa
A5, 223 synnin

396 Ks. A35.
397 Heininen 2006, 116–117, 120.
398 Pitkiä rukouksia ovat A3 (276 riviä), A5 (512 riviä), A13 (203 riviä) A45 (295 riviä). Erasmus Rotterdamilaisen
rukouskirjan pisimmät rukoukset ovat 145 ja 149 riviä pitkiä. Heininen 2006, 44, 50. Rivit ovat tutkimuskirjallisuuteen
painettuja rivejä, joten ne eivät ole täysin vertailukelpoisia.
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A5, 271 pyhes
A5, 342 enembi
A5, 351–352 ninquin me meiden welhgolisten anname
A5, 377 miellem
A5, 411–412 me rucolema / ettes
A5, 502 coskan
A6b, 4 O racas taiualinen Ise
A7, 22 caikinaijsi
A9, 18; A15, 39; A24, 12; A45, 103 aijna; aina
A10, 24 sisun
A12, 31 yxiken
A12, 36 synniset; synnyset
A12, 78 hirmusudhest
A12, 79 kieloijtuxest
A12, 80 wieckaudhest
A12, 82 sisust
A12, 107 meiden pällen
A12, 154–155 eij saattaijs
A13, 11 itzelles
A14, 28 sijne
A14, 48 ilmotuxes
A14, 92 poias
A16, 16 ia mwdh vighat
A17, 10; A21, 14 meiden
A19, 13 mine
A20, 19 ychteisten
A21, 20 hyuen
A22, 17 racas
A23, 7 armolisesta
A23, 12–13; A24, 14–15 sinun racas poias
A23, 14 meiden Herran
A25, 67 sarnaijadhen
A25, 68 Christusen pälle
A25, 103 racas
A26, 20–22 Insigli / ia sanomattoin sydhemeidhen hoocaus
A26, 56 tadhoisit
A29, 11 ylitze
A29, 12 ne ylenannat
A29, 42–43 yxi
A30, 13 coria
A30, 24 pällecaijpaija
A30, 46 moniharaijset constins
A30, 60 sangen
A30, 61 wiele nyt pahutten
A31, 25 oijkein
A33, 18 inhimisten
A34, 23–24 iotca sijghitetut olema
A34, 40 miteken
A35, 17–18 Jesusen Christusen
A36, 1 Quinga Inhiminen pite
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A37, 13 lihan
A37, 15 rumihillen
A37, 40 omastunnos
A37, 49 neuresti
A37, 75 rackan
A37, 150 sine tiedhet
A38, 1–2 mailmalisten Inhimisten caualijt
A38, 4 wihauat
A39, 2 anomisesta
A40, 9 Foudein
A40, 12 wirca eli
A40, 17 sääty
A41, 9 taicka wirghalla
A41, 11–12 caiki henen asiamiehense
A41, 25 sortut
A42, 19–20 szoo / hyuesti wirwotetta
A42, 24 cwma
A41, 2; A43, 1; A44, 1 Rucous, toijnen Rucous
A44, 1 Rucous
A45, 1 toijnda
A45, 13 lihan
A45, 53 callit
A45, 64 sijski
A45, 84 rijstan
A45, 140 callihisa
A45, 145 sinua hartasti
A45, 174–175 nesi eli
A45, 216 hengelisis menoijssa
A45, 221 paramin
A45, 241 Ia etteij me
A45, 272 totutettu
A45, 289 ia ylenpaldisehen herrautehen

Täsmentäviä lisäyksiä Agricola on joutunut tekemään pääasiassa suomen kielen ymmärrettävyyden

takia.399 Osa täsmentävistä lisäyksistä on pohjatekstissä lyhenteellä korvattujen

loppudoksologioiden täydennyksiä. Joukossa on myös Jumalan puhutteluun liittyviä lisäyksiä kuten

HERRA, Kuningas, pyhe ja O racas taiualinen Ise.

Erasmus Rotterdamilaisen rukouskirjassa tautologisen paratagman lisäksi muita lisäyksiä on

niukasti. Niissä Agricola tarkentaa ja täsmentää pohjatekstin sanontaa.400

399 Ks. teologisesti merkittävien täsmentävien lisäysten osalta luku II C. 2.
400 Heininen 1992, 234; 2006, 117.
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Sisällön kannalta merkittävät lisäykset

Merkittäviksi luokitellut lisäykset ovat usean sanan pituisia rukouksen sisältöön vaikuttavia tekstin

laajennuksia. Kaikki niistä eivät ole Agricolan itsenäisesti tekemiä, vaan ovat eräänlaisia kaikuja

hänen suomentamistaan muista rukouksista.

A5, 171–175 MAT I, 780

Se armoin / ia laupiudhen waldakunda /
wscon wanhurskaudhen / toijuon / ia
rackaudhen waldakunda / ia sinun
teudhelisen tundemises / sinun lodhutuxes

MAT I, 813

Anna sinun Armos ia laupiudhes waldakunda
MAT I, 821
sinun waldakunnasas totises wscos / ja
wilpitömese rackaudhesa

Agricola on suomentanut rukouskirjansa kaikki kuusi Isä meidän -parafraasia samalla kertaa.

Mahdollisesti juuri siksi niissä olevissa Agricolan tekemissä lisäyksissä on löydettävissä vaikutteita

toisista lähteistä. Tässä kohdassa Agricolan lisäykset viittaavat  Isä meidän -parafraasien

katkelmiin, jotka hän on kääntänyt anonyymistä Lyonissa 1541 painetusta parafraasista ja

Lutherilta. Jälkimmäisessä tapauksessa vaikutus ei tosin ole kovin selvä.

A5, 183–188 MAT I, 781

Anna ette Perkelen / Sathanan /
Antijchristusen / synnin ja coleman /
sockiudhen / pimeyhen / ja caiken Heluetin
portin waldakunda /

MAT I, 624

Perkelen / sathanan / ja Antijchristusen /
Synnin / coolleman waldakunnan wastan / ja
senghin caikij heluettin Portija

Tämän Agricolan tekemän lisäyksen vaikutteet ovat aivan selvät.401 Lainaus on tekstistä, jonka

lähde on tuntematon.402

401 Ks. myös MAT I, 635–636.
402 Gummerus 1955, 403.
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A5, 453–455 MAT I, 787

Mailmaliset himot / lihan hekumat / ia
Perkelen hauckutoxet

MAT I, 813

lihan sisut alaspaijnaijsima / ja woijttaijsima /
maailman hauckutoxet / ja Perkelen kiusauxet

Tässä katkelmassa ei vaikutus ole kovin selvä, mutta jonkin verran nähtävissä on toisen samoihin

aikoihin käännetyn Isä meidän -parafraasin tekstikatkelman heijastumaa.

A5, 467–477 MAT I, 787

Mutta päste meite pahasta SEke hengelisest /
ette rumelisesta / siselisest ia wlconaijsesta /
nächtewist ia näkymettömista / entisist /
nykysiste / ia tuleuista / aijalisista ia
ijancaikisista pahudhesta ia itze
Perkelehesta / ioca on caiken pahudhen
alcu / iuri / ia ledhe / ia mös päste meite
caikista nijste

MAT I, 553
wapadha meite caikista pahoijsta / seke Sielun
ette rumihin / aijalisesta ja ijancaikisesta /
nykysesta ia tulewaijsesta
MAT I, 604
seke näkyueysten / ette näkymettömein seke
lihalisten ette hengelisten
MAT I, 815
rumin ja sijelun pahoijsta / nykysiste ja
tuleuaijsiste
MAT I, 795
se paha ryme hengi caikeiden pahudhen
päälähdhe / ia alcu

Tässä rukouksessa on Agricolan lisäyksissä nähtävissä vaikutteita useammasta muusta rukouksesta.

Agricolan laajennus on tavallaan kooste neljästä muusta hänen suomentamastaan katkelmasta.



187

A6b, 15–21 MAT I, 868

Sentedhen olcohon sinulle aijnoalle kijtos
ia cunnia caikilda loondocappalehilda
taiuahas / twlesa / Merese ia Maasa / nyt /
ia alati / ia ijancaikisesta / Amen

MAT I, 249
Ia caiki loondocappalet / iotca Taijwas ouat ja
Maasa / ia Maanalla / Ia Meresse / ja caiki iotca
heisse ouat
MAT I, 662
nijnnen ylitze / iotca seke Taijwas ja maasa /
ette meresse ouat
MAT I, 849
ylitze caiki loondocappalet taiuasa / maasa /
meresse / ia maan alla

Luonnonvoimien ylistyksen Agricola on tähän lisäykseen saanut useista kääntämistään rukouksista.

Ensisijaisena esikuvana näyttäisi olleen MAT I, 249, joka on Ilmestyskirjan 5. lukuun pohjautuva

katkelma.403 Todennäköisempää on, että Agricola on lainannut tekstin hieman aiemmin

suomentamastaan uskontunnustuksesta MAT I, 849.

A10, 3 MAT I, 510

iuri hyue Rucous

A29, 3–4 MAT I, 503

sangen ialo Rucous

MAT I, 665

sangen ialo Rucous
< Ein gar seer hübsche betrachtung

Agricola lisää rukousten otsakkeisiin kaikkiaan kuusi kertaa404 maininnan siitä, että tietty rukous on

hänen mielestään erityisen hyvä. Kaksi kertaa tällaisen maininnan saa Bekantnusin rukous.

Esikuvana on Feürzeug Christenlicher andacht -rukouskirjassa oleva otsake405.

403 Ks. myös Heininen 1999, 248–249.
404 MAT I, 503, 510, 530, 603, 665, 667.
405 Feürzeug 1539; Gummerus 1955, 444.
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A18, 32–36 MAT I, 564

sinun Taiualisen Ises cansa / pyhen hengen
ychteyxes / yxi totinen Iumala elet ia
hallitzet ijancaikisesta ijancaikisehen /
A  M  E  N

MAT I, 754

sinun taiualisen Ises cansa / pyhen hengen
ychteyxes / elet ia hallitzet / yxi totinen Jumala
/ caikissa ijancaikisudhesa / A  M  E  N

Tämän klassisen päätösdoksologian Agricola kirjoittaa kokonaisuudessaan. Esikuva löytyy jälleen

muista rukouksista. Pohjatekstissä doksologia on korvattu lyhenteellä.406

A27, 8–9, 11–14, 23–25 MAT I, 611

sinun Laumas swri on… ioca se hyue
paijmen olet Laumas ylitze / ledhette
wscoliset caitzijat sinun Lambahilles… sijte
pyheste Laumastas / quin ombi sinun
Seurakundas

Näille laajennuksille ei ole löytynyt esikuvaa. Ne lienevät Agricolan omia rukouksen

johdonmukaisuuteen tähtäävän muokkaustyön takia tekemiä lisäyksiä. Tietynlaista eclesiologian

korostusta voi havaita siinä, että Agricola toistaa sanaa Lauma ja kirjoittaa sanat Lauma,

Lambahilles ja Seurakundas isolla alkukirjaimella.407

406 Bekantnus 1537, 31. Ks. myös MAT I, 611.
407 Ks. myös A5, 114, 205, A10, 28, A31, 6, A37, 103.
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A37, 79–81 MAT I, 718

techty meiden edhesten synnixi / se on
wffrixi syndijen edheste

Tähän lisäykseen esikuvaa ei löytynyt.

A37, 111–114 MAT I, 719

wastan Perkelen ioonia / ja mös wastan lain /
ja Iumalan cangen domion hirmutta

Tähän lisäykseen esikuvaa ei löytynyt.

A38, 1–4 MAT I, 514

Mailmalisten Inhimisten caualijt Iooni
wastan / ioijlla he Iumalaa / ja henen totuttans
wihauat.

Tähän lisäykseen esikuvaa ei löytynyt. Kyse on otsikon laajennuksesta.

Suurin osa Isä meidän -parafraasissa A5 olevista merkittävistä lisäyksista liittyy sielunvihollisen

toimintaan. Syytä tai liittymäkohtaa tällaisen tematiikan korostamiselle ei ole löytynyt.

Näistä yhdestätoista merkittäväksi luonnehdituista lisäyksistä viiden kohdalla on kyseessä ilmiselvä

lainaus rukouskirjan muista lähteistä. Kuudentena selkeänä lainauksena on päätösdoksologia

rukoukseen A18, mutta kyse on Agricolan normaalista menettelystä hänen korvatessaan lyhenteen

klassisella rukouksen päätöstekstillä.

Tällaisten katkelmien lainaaminen kertoo suomentajasta sen, että hän ei ole kovin rohkea

laajentamaan rukouksia itse tekemillään lisäyksillä. Capiton antaman esikuvan olisi voinut kuvitella

rohkaisevan Agricolaakin suomaan itselleen vapauksia rukousten muokkaamiseen. Koska näin ei
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ole tapahtunut, Agricolaa on pidettävä pohjateksteihinsä huolellisesti pitäytyvänä suomentajana.

Merkittäviin lisäyksiin liittyvien tekstikatkelmien lainaamisen valossa Agricolan menettelyä voi

luonnehtia jopa turhankin varovaiseksi.

Sanoja tai sanontoja, joita ei esiinny Agricolan muussa tuotannossa 408

sisillewickeltun A2, 36 < eingebunden
eroijtetaijsim A12, 181 < entledigt/liberemur
notkistumata A13, 34
parwahan A15, 17 < gmeynschaft/communionem
waijahudhen A15, 42
culutaijsima A19, 25
Anetenarcu409 A25, 49 < genadenstul/propitiatorium
wähewoijndo A25, 67 < vnuermögen/imbecillitatem
parwa A25, 72 < gemeynschaft/participes
idhoijlam410 A27, 7 < zerstrewet
kärckywe A30, 23 < stetter/assiduus
pällecaijpaija A30, 24
lijuhakoijzemisens A30, 54 < süssen einbladen
härwohuta A30, 64 < consterne
Hierusalemita411 A33, 10 < Hierusalem
tuhat tuhatta A33, 12 < hundert tausent
herckun ilon cansa A36, 22 < mit der wollust vnd wonne
Seule A42, 24 < Seule
tynghi A42, 24
pälleioxosta A43, 9 < anlauff
secaseuraijnen A45, 112 < vngsundter vermischter

Bekantnusin rukousten suomentamistyössä Agricolan sanasto karttui 21 sanan verran.412 Viisi näistä

sanoista hän on lisännyt tautologisen paratagman takia. Pohjatekstin perusteella niitä ei olisi

välttämättä tarvinnut luoda tai käyttää. Varsin lyhyessä rukouksessa A30 Agricolan sanastossa vain

kerran esiintyviä sanoja on tavallista enemmän, neljä kappaletta. Agricolan itsenäisesti lisäämiä

ainutkertaisina esiintyviä sanoja ovat notkistumata, waijahudhen, culutaijsima, pällecaijpaija ja

tynghi.

408 Myös sanat, jotka esiintyvät vain kaksi tai kolme kertaa Agricolan tuotannossa.
409 Esiintyy kaksi kertaa Agricolan tuotannossa. Ks. myös MAT I, 771.
410 Esiintyy kolme kertaa Agricolan tuotannossa. Ks. myös MAT I, 677–678, 715.
411 Esiintyy kaksi kertaa Agricolan tuotannossa. Ks. myös MAT I, 815.
412 Psalmisummaarioiden suomennoksessa ainutkertaisina esiintyviä sanoja oli kuusi. Ks. Heininen 1992, 236.
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C. Agricola teologina

1. Lähteiden taustojen tuntemus

Nyt analysoidun käännösmateriaalin osalta keskeisimpiä kysymyksiä on se, tiesikö Agricola

schwenckfeldiläisestä liikkeestä tai sen omaleimaisesta teologiasta? Jos hän tiesi, miten hän on

reagoinut niihin rukousten kohtiin, jotka ovat teologisesti ongelmallisia tai joiden näkökulma jää

schwenckfeldiläisten spiritualismin takia vajaaksi?

Schwenckfeldiläisyydestä Agricola on saattanut kuulla, koska tietää Bekantnusin syntyneen

Sleesiassa.413 Wittenbergissä Schwenckfeldiläisyyden voidaan olettaa olleen puheenaiheena

Agricolan opiskeluvuosina. Kuitenkin juuri 1530-luvun loppupuoli oli schwenckfeldiläisyyden

historiassa rauhallista aikaa Liegnitzin kirkkojärjestyksen laatimisen takia.414 Wittenbergin teologit

kävivät samanaikaisesti monen rintaman teologista kädenvääntöä, joten schwenckfeldiläisyys ei ole

korostunut mitenkään erityisesti muiden kiistakysymysten ohessa. Kun schwenckfeldiläisyys

tuomittiin Schmalkaldenin kokouksessa maaliskuussa 1540, Agricola oli jo Turussa. Milloin

Turkuun on tullut tietoa kokouksessa langetetuista harhaoppisuuspäätöksistä ja miten niihin on

perehdytty jää täysin arvailujen varaan.

Tämän tutkimuksen lähdemateriaalin valossa ei löydy viitteitä siitä, että Agricola olisi ollut

tietoinen schwenckfeldiläisten omaperäisestä teologiasta. Schwenckfeldiläisten rukoukset eivät

välttämättä tarvinneet teologista muokkausta.415 Teologisesti ongelmalliset kohdat eivät tule

selkeästi esiin ja Bekantnusin rukouksissa on yleisesti ottaen vanhakirkollinen sisältö ja ilme. Kun

kokonaiskuva oli ehjä, eivät pienet yksityiskohdat kiinnittäneet suomentajan huomiota. Sellaisia

Bekantnusin sanoja, joita Agricola olisi teologisista syistä muuttanut tai korvannut, ei löytynyt.

413 MAT I, 3. On toisaalta mahdollista, että Agricola on saanut tiedon Bekantnusin sleesialsesta alkuperästä Michael
Weinmarin rukouskirjassa oleesta maininnasta: ”Bekanntnus der sünden / mit etlichen betrachtungen vnd nutzlichen
gebetten / zur Lignitz inn Schlesien züsamenn getragenn.” Weinmar 1532, M iiij. Gummeruksen mukaan Agricolalla on
saattanut olla Weinmarin rukouskirja käytössään. Gummerus 1955, 173, 247–250.
414 Weigelt 1973, 154.
415 Ks. luku I B. 3.
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Maininnat Bekantnusin rukousten sleesialaisesta alkuperästä poistettiin yleensä rukouskirjojen

uusista painoksista Schmalkaldenin kokouksen jälkeen. Agricola ei menetellyt niin. Muista 1540-

luvulla julkaistujen rukouskirjojen toimittajista poiketen hän ilmoittaa lainanneensa rukouksia myös

sleesialaisesta lähteestä. Tämä osoittaa osaltaan sen, että Turun tuomiokapitulissa ei oltu tietoisia

schwenckfeldiläisyyteen liittyvistä teologisista ongelmista.416

Agricolaa ei voi pitää schwenckfeldiläisten rukousten käännöstyön valossa Wolfgang Capiton

(1478–1541) vertaisena teologina. Capito olikin Agricolaa monella tavalla oppineempi ja

kokeneempi. Rukouskirjan julkaistessaan humanisti ja Strassburgin reformaattori Capito oli 58

vuoden ikäinen. Agricola oli vastaavassa tilanteessa alle 40 vuotias. Capito oli teologian tohtori ja

professori. Katedraalikoulun rehtori Agricolalla oli maisterin tutkinto.417 Capito on julkaissut

teologista kirjallisuutta, muun muassa oman katekismuksen.418 Agricolalta varsinainen teologinen

kirjallisuus puuttuu, sillä hän julkaisi vain lyhyillä esipuheilla varustettua käännöskirjallisuutta.

Capito on täydentänyt varsin johdonmukaisesti Bekantnusin rukouksista puuttuvia näkökulmia

erityisesti armonvälineiden sekä kirkon ja saarnaviran osalta.419 Agricola seuraa Capiton teologiaa

joiltakin osin, mutta hänen olisi olettanut tutkivan Capiton rukouskirjaa laajemmin, koska on

ilmiselvästi huomannut siinä redaktorista otetta. Koska Agricola ei ole tätä vaivaa nähnyt, se on

luettava hänelle miinukseksi. Sen sijaan, että olisi ryhtynyt hyödyntämään Capiton käännöksissä

havaitsemiaan teologisesti merkittäviä laajennuksia johdonmukaisesti, Agricola luopui varsin

varhaisessa vaiheessa Capiton rukouskirjan seuraamisesta kokonaan.

Latinankielisestä pohjatekstistä luopuminen on Agricolan kohdalla poikkeuksellista. Esimerkiksi

rukouskirjansa raamatullisia rukouksia suomentaessaan Agricola käytti Brunfelsin rukouskirjan

latinankielistä laitosta. Vain yhden rukouksen summaariossa on havaittavissa saksankielisen

pohjatekstin hyödyntämistä.420 Latina oli Agricolan kirjakieli suomen ja ruotsin kielen rinnalla.

Vaikka hänen saksan kielen taitonsa oli moitteeton, se oli kuitenkin latinan taitoa heikompi.421 Sen

lisäksi, että Agricola luopui Capiton latinankielisestä tekstistä, hän jätti suomentamatta siitä

muutamia merkittäviä laajennuksia. Capito on lisännyt Bekantnusin rukousten joukkoon myös

416 MAT I, 3; Althaus 1527, 30–31. Myös Simo Heininen on todennut, että Agricola ei ole voinut olla tietoinen
schwenckfeldiläisten harhaoppisuudesta. Heininen 2007a, 227.
417 Kaufmann 1992, 15; Heininen 2007a, 24, 62, 85.
418 Kaufmann 1992, 412.
419 Capito 1536, 106, 107, 113, 131–134, 138, 144–145.
420 Heininen 1978, 125–126; 1992, 11, 223–224, 247; 1999, 16–17, 20, 225–226, 257.
421 Heininen 1976, 35; 2007a, 363.
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laajan rukouksen, jonka teemana on kirkon virka.422 Sitäkään Agricola ei ole huomioinut tai

huomannut. Jos Agricola olisi ollut tietoinen schwenckfeldiläisten teologisista korostuksista, hän

olisi todennäköisesti käyttänyt Capiton rukouskirjaa järjestelmällisemmin lähteenään.

Miksi Agricola luopui Capiton rukouskirjan käytöstä kesken toimitustyön? Todennäköisin syy on

se, että Agricola huomasi saksan kielellä tehdyn version olevan alkuperäinen Bekantnus, jossa teksti

muodosta eheämmän kokonaisuuden. Toinen syy saattaa olla kahdesta pohjatekstistä kääntämisen

hankaluus. Varsinkin niistä pitkistä rukouksista, joissa Agricola käytti sekä Bekantnusia että

Capiton rukouskirjaa samanaikaisesti, tuli hyvin intensiivisiä punoksia. Tällainen käännöstekniikka

on työlästä, eikä näin ollen ole ihme, että suomentaja luopui toimitustyön puolivälissä käännökseksi

havaitsemastaan latinankielisestä pohjatekstistä.

Agricola on aloittanut rukouskirjan suomennostyön alkuperäisen dispositiosuunnitelmansa

mukaisesti raamatullisista rukouksista. Sitten hän on suomentanut pääasiassa Missale Aboensesta

kollehtarukouksia, joiden keskellä on Kristuksen kärsimyksiin ja pääsiäisen aikaan liittyviä

laajempia rukouksia. Niitä Agricola on löytänyt muun muassa Capiton rukouskirjasta. Nämä

rukoukset ovat Capiton Bekantnusista kääntämiä. Kollehtarukousten osastoa suomentaessaan

Agricola ei vielä käyttänyt Bekantnusia. Onko Agricola saanut Bekantnusin käyttöönsä jo

Wittenbergissä vai vasta Turussa? Todennäköisimmin Wittenbergissä. Rukouskirjan

suomennostyöhön Agricola on kuitenkin paneutunut vasta Turussa, koska alkupuolen

kollehtarukouksissa hän on käyttänyt enimmäkseen paikallista lähdemateriaalia eli Missale

Aboensea ja Olaus Petrin ruotsalaista messua vuodelta 1537. On toki mahdollista, että Agricola

olisi suomentanut rukouskirjan alussa olevia raamatullisia rukouksia jo Wittenbergissä Uuden

testamentin suomentamista aloitellessaan.423

Schwenckfeldiläisten teologian hyvin tuntenut Capito on korostanut Bekantnusin rukouksiin

tekemissään lisäyksissä kirkollista näkökulmaa. Syynä siihen on hänen teologiassaan 1530-luvun

alkupuolella tapahtunut muutos. Evankelisen uskonkäsityksen omaksunut Capito oli ollut

kirjeenvaihdossa Lutherin kanssa jo vuodesta 1518 alkaen, mutta oli 1520-luvun puolivälistä lähtien

422 Ks. Capito 1536, 131–134. Schmalkaldenin kokouksen jälkeiseen rukouskirjansa vuoden 1542 painokseen Capito
lisäsi Bekantnusin rukousten joukkoon vielä viisi rukousta, joissa korostetaan kirkon virkaa ja armonvälineitä. Capito
muutti myös Bekantnusista lainaamiensa tekstien otsikkoa poistamalla siitä maininnan rukousten sleesialaisesta
alkuperästä. Althaus 1927, 31–32. Althaus ei ole huomannut, että Capito oli lisännyt jo vuoden 1536 painokseen yhden
kirkon virkaa korostavan rukouksen. Capito 1536, 131–134. Vrt Althaus 1927, 31–32.
423 Heininen 1976, 95; 1992, 225–226.
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eräänlaisena sillanrakentajana spiritualisteihin ja kastajaliikkeisiin päin.424 Heiltä omaksumiensa

ehtoollisteologisten korostusten vuoksi Capito etääntyi wittenbergiläisten teologiasta. Vuonna 1532

hän asettui kuitenkin kristillisen opin yhtenäisyyden vuoksi lahkoja vastaan. Tämä käänne näkyi

Capiton teologiassa, jossa alkoi jälleen korostua ulkoisen Jumalan sanan ja kirkon merkitys.

Jumalan sanaa voitiin Capiton mukaan ymmärtää oikein vain kirkon viran yhteydessä (verbum extra

ministerium ordinatum non auditur). Capiton teologinen suunnanmuutos näkyi myös siinä, että hän

painotti  kirkon merkitystä soteriologisesta näkökulmasta (extra Ecclesiam nulla remissio

peccatorum). Sakramenteista Capito puhui jälleen armonvälineinä.425 Nämä kaikki painotukset

näkyvät selvästi siinä muokkaustyössä, jota Capito teki kääntäessään Bekantnusin rukouksia.

Mikään ei viittaa siihen, että Agricola olisi ollut tietoinen Capiton teologiasta ja siinä kulloinkin

tapahtuneista muutoksista.

2. Luterilainen identiteetti

Tutkimuskirjallisuus tarjoaa melko ylimalkaisia määrityksiä Agricolan teologiasta. Syynä siihen on

yksinkertaisesti Agricolan reformatorisen työn luonne. Kun omaa teologista kirjallisuutta ei ole,

pelkän käännöstyön analysoinnin perusteella ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Teologina Agricolaa on luonnehdittu Raamatun kääntäjäksi ja selittäjäksi. Hän oli

raamattuhumanisti, joka ei nähnyt suurta eroa Erasmus Rotterdamilaisen ja Lutherin opetuksen

välillä. Agricola oli tietynlainen sillanrakentaja myöhäiskeskiajan perinteen ja reformaation

välillä.426 Hän osasi suhteuttaa tehtäväkseen tulleen luterilaisen reformaation toteutuksen syrjäisen

Turun hiippakunnan vanhoillisiin olosuhteisiin.

Tutkimusten mukaan Agricola oli sisäistänyt luterilaisen reformaation molemmat keskeiset

periaatteet. Muodollinen periaate Raamatun sanasta ehdottomana auktoriteettina ja sisältöperiaate

eli oppi uskonvanhurskaudesta olivat Agricolalle tärkeitä.427 Lutherista poiketen hän edusti

424 Caspar Schwenckfeld asui Capiton luona Strassburgissa vuosina 1529–1534. Weigelt 1973, 105; Mc Laughlin 1986,
128, 313.  Vuoden 1530 loppuun mennessä vapaamieliseen 20 000 asukkaan Strassburgiin oli hakeutunut pari tuhatta
radikaaleihin spiritualisteihin tai kastajaliikkeisiin kuuluvaa uutta asukasta. Arffman 1994, 30–31, 122–123, 142.
425 Althaus 1927, 31–32; Kaufmann 1992, 11–17, 406–427.
426 Parvio 1975, 50; Heininen 1976, 93; 2007a, 51, 61, 361–364, 366.
427 Heininen 1976, 84–93, 96–97; 1992, 234. Uuden testamentin suomennoksessa on havaittavissa Johanneksen
evankeliumista lähtien luterilaisempaa otetta. Heininen 1999, 274–275.
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kuitenkin maltillista raamattuhumanistista linjaa.428 Agricolan teologiassa on enemmän

konservatiivisia piirteitä kuin muilla reformaattoreilla.429 Teologialtaan Agricola ei osoittaudu

kaikilta osin johdonmukaiseksi. Siksi ei voida tarkalleen sanoa, kuinka luterilainen hän loppujen

lopuksi oli. Tietynlainen epäluterilaisuus näkyy esimerkiksi kiirastuliopin kohdalla.430  Kritiikkiä

paavia kohtaan Agricola harjoittaa enimmäkseen silotellen, mutta muutaman kerran myös

kärkevästi.431  Pyhimyskollehtojen suomentamisessa Agricola toimi johdonmukaisen luterilaisesti

ainakin siltä osin, että hän poisti pyhien ansioihin ja esirukouksiin vetoamisen. Samalla hän

kuitenkin osoittautui monelta osin traditionalistiksi ja liittyi muun muassa dominikaanimystiikan

käsityksiin.432 Agricolan vuonna 1531 hankkimaan Lutherin postillaan tekemät reunamerkinnät

antavat joitakin viitteitä hänen nuoruuden aikaisesta teologiastaan. Niidenkään pohjalta ei voi

kuitenkaan tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska ne ovat varsin fragmentaarisia.433 Postillan

kohdalla herää myös kysymys, miksi Agricola myi sen heti Wittenbergistä palattuaan.434 Samalla

voi kysyä myös sitä, miksi Agricolan kirjastosta ei löydy Lutherin teoksia enää postillan myymisen

jälkeen. Entäpä miksi Agricola ei kääntänyt Lutherin Vähää katekismusta, vaan julkaisi

ensimmäisenä suomenkielisenä painotuotteena kanonisen katekismuksen?435 Kaiken kaikkiaan

voidaan kysyä, missä määrin Agricola vaikutti reformaation käynnistämiseen ja toteuttamiseen

Turun hiippakunnassa itsenäisesti, ilman kollegiaalisia päätöksiä. Muun muassa näitä kysymyksiä

Agricolatutkimus joutuu tulevaisuudessa pohtimaan pyrkiessään hahmottamaan kirjakielemme isän

reformatorista panosta sekä hänen teologiaansa ja luterilaista identiteettiään.

Bekantnusin rukousten osalta Agricolan ei tarvinnut noudattaa suomennostyössään erityistä

luterilaista otetta. Bekantnus koottiin syksyllä 1526 tilanteessa, jossa Schwenkfeld ja Liegnitzin

veljestö olivat vasta noin vuotta aiemmin irtautuneet luterilaisuudesta, joten schwenckfeldiläisten

teologia ei ollut vielä siinä vaiheessa ehtinyt kovin paljon erkaantua wittenbergiläisten ajattelusta.

428 Heininen 2007a, 61.
429 Pirinen 1962, 164, 169, 173; Parvio 1975, 39, 44–46; Heininen 1976, 41.
430 Pirinen 1962, 169; Parvio 1975, 41–43, 46, 50; Heininen 1981, 48, 61–62; 2006, 103, 107.
431 Pirinen 1962, 169–170, 180–181; Heininen 1976, 26, 75–83, 96–97; 1978, 129; 1993, 116, 123; 1994, 175, 182,
190; 2007a, 58–61, 267, 366–367.
432 Heininen 1981, 59, 61–62; 2007a, 229.
433 Heininen 2007a, 58.
434 Heininen 1976, 35–36, 73; 2007a, 340. Simo Heinisen mukaan postillan reunamerkinnät ovat vuosilta 1531–1536.
Heininen 1976, 35. Agricola omisti nykytietämyksen mukaan useiden humanististen kirjojen lisäksi kaksi
wittenbergiläisen teologin teosta, joista toinen oli Johannes Bugenhagenin In librum Psalmorum interpretatio. Myös
tämän kirjan Agricola myi varsin varhain vuonna 1544. Muiden kuin Lutherin ja Bugenhagenin teosten  Agricolan
elinaikana tapahtunutta myyntiajankohtaa ei ole tiedossa. Lähes kaikki säilyneet kirjansa Agricola hankki vuoteen 1539
mennessä. Heininen 2007a, 338, 340–351.
435 Tarkiainen & Tarkiainen 1985, 150–151; Heininen 2007a, 169–170; 2007b, 42–46. Lutherin Vähä katekismus,
reformaattorin luetuin teos,  ilmestyi tanskaksi vuonna 1532, viroksi 1535 ja ruotsin kielelläkin jo vuonna 1537.
Heininen 2007b, 42.
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Niitä hartauskokouksia, joita varten Bekantnus syntyi, alettiin schwenckfeldiläisten keskuudessa

viettää syksyllä 1525.436

Vaikka Bekantnusissa ei ollutkaan kovin paljon korjattavaa, Capito katsoi kuitenkin aiheelliseksi

muokata sen rukouksia kirkollisemmiksi. Missä määrin Agricola seurasi luterilaisen identiteettinsä

uudelleen löytäneen Capiton teologista muokkaustyötä? Miten Agricola menetteli luterilaisen

teologian kannalta tärkeiden korostusten suhteen? Oliko hän johdonmukainen reformaation

keskeisten käsitteiden esilläpitämisessä?

Seuraavassa asetelmassa esitetään eräiden keskeisten teologisten käsitteiden esiintyminen Agricolan

rukouksissa lisäysten ja poistojen valossa erityisesti suhteessa Capiton tekemiin lisäyksiin.

Luterilaisen teologian kannalta merkittävät lisäykset ja poistot

(Sulkeissa olevissa rukouksissa Agricola ei ole muutenkaan seurannut Capiton tekstiä.)

KÄSITE OMA LISÄYS       POISTO          EI HUOMIOITU
LISÄYS CAPITOLTA

Uskonvanhurskaus A5, 172–173 A2, 62 B26, 43–44 C5, 386–406

Sana A5, 201–213           (Capito 134)
(Capito 145–146)

Sakramentit A37, 102–103 (Capito 134)
(Capito 145)

Kirkko (seurakunta) A5, 203 A5, 114           (Capito 123)
A27, 9–25 A37, 104 (Capito 131–134)
A31, 6           (Capito 145)

Kirkon saarnavirka A25, 54–55 A37, 101–102 C12, 53 (Capito 131–134, 146)
A25, 67
A27, 1
A27, 13

436 Ks. s. 21–22 ja 25–28.
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Omia lisäyksiä Agricolalla on eniten kirkon virkaan ja kirkkoon liittyen. Myös Capitolta Agricola

on lainannut viisi kertaa armonvälineitä ja kirkkoa koskevia lisäyksiä. Sananjulistuksen

korostamista Agricolan tuotannossa on havaittavissa muuallakin. Rukouskirjassa on saarnaan

liittyviä rukouksia 45.437 Se on toiseksi eniten aihepiireittäin laskettuna. Eniten Agricolan

rukouskirjassa on ehtoollisrukouksia.438 Ehtoollis- ja saarnarukousten määrän perusteella voi

päätellä, että armonvälineet ovat Agricolalle tärkeitä.  Myös kirjojensa esipuheissa Agricola

korostaa muutaman kerran sananjulistuksen ja ehtoollisen vieton merkitystä.439

Saattaa olla, että Agricola on havainnut schwenckfeldiläisten käyttävän kiertoilmaisuja (esimerkiksi

versamlung deines volcks) puhuttaessa kirkosta ja tahtoo siksi täsmentää ja korostaa kirkon

merkitystä. Niitä hän ei ole tehnyt kuitenkaan pelkästään schwenckfeldiläisten rukouksiin. Agricola

korostaa seurakuntaa myös kollehtarukousten suomennoksissaan.440

Uskonvanhurskaus on käsite, jonka voisi olettaa olevan Wittenbergissä opiskelleelle teologille

keskeinen opillinen asia. Sitä se toki oli Agricolallekin.441 Jonkinlaisesta teologisen ajattelun

horjuvuudesta on kuitenkin osoituksena uskonvanhurskaus-sanan pois jättäminen kohdassa, jossa

Agricola seuraa kiinteästi Bekantnusin tekstiä, mutta jättää suomentamatta sanat zu vnserer

gerechtigkeyt (B26, 43–44). Asiaa voi yrittää selittää huolimattomuusvirheellä, mutta sellainen ei

tunnu todennäköiseltä, kun kyseessä on muuten huolellinen kääntäjä. Toisaalta saattaa olla

mahdollista, että Agricola ei ole pitänyt luontevana liittää uskonvanhurskautta pelkästään

Kristuksen ylösnousemukseen, johon kyseinen Bekantnusin kohta sen yhdistää. Gerechtigkeyt-sana

esiintyy kuitenkin sen verran harvoin Bekantnusissa, että sitä ei olisi olettanut luterilaisen teologin

jättävän pois.

Agricola tekee yhden oman uskonvanhurskauslisäyksen (A5, 172–173), mutta kyseinen

asiakokonaisuus liittyy kolmeen päähyveeseen, ei niinkään pelkästään vanhurskauttavaan uskoon.

Olisi voinut olettaa, että luterilaisen teologian näkökulmaa painottaakseen Agricola lainaisi

Capitolta myös lisäyksen, jossa tämä korostaa Kristuksen tähden lahjaksi saatavaa syntien

anteeksiantamusta (C5, 386–406). Koska Agricola on tämänkin kohdan jättänyt huomioimatta,

hänen ei voi katsoa suomentaneen Bekantnusin rukouksia ainakaan luterilaista teologiaa korostaen.

437 MAT I, 606–658
438 Ehtoollisrukouksia on 83. MAT I, 549–606.
439 MAT I, 93–94; II, 16; III, 211, 714, 718.
440 Gummerus 1955, 113.
441 Heininen 1993, 123; 2007a, 60–61.
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Gerechtigkeyt-sanat Bekantnusissa

Bekantnus Agricolan suomennos

gerechtigkeyt Gottes > Jumalan  wanhurscaus B3, 56
in der gerechtigkeyt > wanhurscaudhes B4, 226; B5, 47
gerechtigkeyt Gottes würden > Jumalan edhese wanhurscaxi tulisima B4, 244

> wscon wanhurscaudhen A5, 172–173
göttliche gerechtigkeyt > Jumalista wanhurscauttas B6, 128
das reich der gerechtigkeyt >wanhuscaudhen… waldakunda B6, 195–196
göttlichen gerechtigkeyt > Jumalisen Wanhurscaudhes B6, 310–311
dienen der gerechtigkeyt > wanhurscautta paluella B11, 53
die gerechtigkeyt dess glaubens > sen wscon wanhurscaudhest B13, 138–139
durst nach der gerechtigkeyt > iano sen wanhurscaudhen B18, 22–23
iustificationem nostram > meiden wanhurscaudhexi C23, 6
zu vnserer gerechtigkeyt > ei ole Agricolalla B26, 43–44

Kovin usein ei gerechtigkeyt-sana Bekantnusissa esiinny. Vain yhden kerran kyseessä on selkeästi

uskonvanhurskaus (B13). Agricolan lisäys (A5) on siis varsin merkittävä kokonaisuutta ajatellen.

Siltä vie kuitenkin pohjan pois Agricolan laiminlyönti rukouksessa B26.

Tautologisen paratagman takia tehdyissä lisäyksissä (ks. sivut 180–181) ei ole teologisesti

merkittäviä sanoja.

Täsmentävien lisäysten luettelostakaan (ks. sivut 182–184) teologisesti merkittäviä sanoja ei kovin

monta löydy. Oman teologisen pohdinnan tuloksena Agricola on tehnyt vain muutamia pieniä

lisäyksiä:

sinun Nimes (ja cunnias) A5, 150–151, 159.
Näillä lisäyksillä Agricola korostaa Jumalan nimen kunniaa.

Seurastas A5, 203. Lisäys korostaa kirkon merkitystä.

itzelles A13, 11 Agricola korostaa tällä lisäyksellä, että Jumala on sovittanut maailman
itsensä kanssa.

sarnaijadhen A25, 67  Agricola korostaa saarnavirkaa.

Christusen pälle A25, 68  Rukouksen otsakkeen mukaisesti Agricola pitäytyy pohjatekstejään
paremmin Kristus-keskeisessä tematiikassa.

neuresti A37, 49 ja sinua hartasti A45, 145
Molemmissa kohdissa Agricola korostaa syvällistä rukoilemista.
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Agricolan tekemissä merkittävissä lisäyksissä (ks. sivut 185–189) huomiota kiinnittävät

sielunvihollisen toimintaan liittyvät lisäykset. Niitä on Isä meidän -rukouksen toisesta, kuudennesta

ja seitsemännestä pyynnöstä tehdyissä parafraaseissa.

Agricolan tekemät lisäykset ovat siinä määrin vähäisiä, että hänen teologiaansa ja luterilaista

identiteettiään ei voi tämän tutkimuksen lähdemateriaalin valossa johdonmukaisesti arvioida.

Vertailun vuoksi todettakoon, että Erasmus Rotterdamilaisen rukouksia suomentaessaan Agricola ei

tehnyt minkäänlaisia opillisia muutoksia.442

442 Heininen 2006, 121.
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III Tutkimustulokset

Mikael Agricolan rukouskirjan merkitystä reformaatiovuosisadan rukouskirjallisuuden joukossa ei

ole tarpeeksi oivallettu. Varsinkin ulkomainen tutkimuskirjallisuus sivuuttaa aikakauden laajimman

ja monipuolisimpiin kuuluvan rukouskirjan käytännöllisesti katsoen kokonaan. Myös Suomessa

Agricolan rukouskirjaa on tutkittu varsin vähän, vaikka se valaisee hänen teologiaansa muita

teoksia paremmin. Jaakko Gummeruksen 80–90 vuotta sitten tekemän lähdekartoituksen jälkeen

tutkimus on käynnistynyt hiljalleen vasta vuosituhannen vaihteessa. Tämän tutkimuksen

tekstianalyyseissä on käytetty Gummeruksen kehittämää metodia, mutta sitä on muokattu kahden

pohjatekstin tarkasteluun paremmin soveltuvaksi. Gummeruksen analyysiä on tässä tutkimuksessa

pystytty korjaamaan tai tarkentamaan kahdentoista schwenckfeldiläisten rukouskirjan rukouksen

osalta.

Agricolan rukouskirjaa kokonaisuutena tarkasteltaessa voidaan havaita, että sen rukouksista suurin

osa on keskiaikaisista lähteistä. Spiritualiteeliltaan varsin keskiaikaiseksi osoittautuva Agricola

jättää hyödyntämättä useita merkittäviä evankelisia hartauskirjoja. Monipuoliseksi Agricolan

rukouskirjan tekee se, että siihen on valittu päälähteiksi viisi hyvin erilaisen taustan omaavaa

rukouskirjaa. Nämä päälähteet tuovat Agricolan rukouskirjaan aineksia myöhäiskeskiajalta sekä

uuden ajan katolisesta, evankelisesta ja spiritualistisesta rukouselämästä.

Käsillä olevassa tutkimuksessa Agricolan teologiaa tarkastellaan reformaation pyörteissä syntyneen

mystisspiritualistisen schwenckfeldiläisen liikkeen rukouskirjan suomennostyön osalta.

Schwenckfeldiläisyys oli syntynyt Sleesiassa 1520-luvulla Caspar Schwenckfeldin ja Valentin

Krautwaldin sekä heidän kannattajiensa irtauduttua luterilaisuudesta. Ensi kertaa on nyt voitu

osoittaa, että Agricola on ainoa rukouskirjan kokoaja, joka on liittänyt kirjaansa

schwenckfeldiläisten rukouskirjan kaikki 45 rukousta. Rukousten lisäksi Agricola on suomentanut

rukouskehotuksen. Bekantnus der sünden -rukouskirjassa schwenckfeldiläisten teologian

erityiskorostukset eivät tule kovin selvästi esille, koska kirja oli syntynyt liikkeen alkuvaiheessa.

Kahdessa rukouksessa on havaittavissa viitteitä schwenckfeldiläisten ehtoollisteologiaan ja

muutamassa tekstissä on omaperäistä kristologiaa. Agricola ei ole näissä kohdin huomannut
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pohjatekstissä ongelmallisuutta. Kaikesta päätellen hän ei ole ollut tietoinen siitä, että

schwenckfeldiläiset oli tuomittu harhaoppisiksi.

Schwenckfeldiläiset olivat omaksuneet spiritualisteille tyypillisen asennoitumisen. He väheksyivät

kirkkoa, sakramentteja, kirkon virkaa ja sananjulistusta. Tämä on havaittavissa Bekantnus-

rukouskirjassa, jossa muun muassa seurakunnasta puhutaan kiertoilmaisuilla. Agricola on

muutaman kerran lisännyt rukouksiin kirkkoon, kirkon virkaan ja armonvälineisiin liittyviä

näkökulmia. Kahdestatoista lisäyksestä seitsemän on hänen omiaan. Muut ovat Wolfgang Capiton

rukouskirjasta lainattuja. Agricola on käyttänyt Capiton latinankielistä rukouskirjaa lähteenään

Bekantnusin saksankielisen pohjatekstin rinnalla. Capiton varsin monista kirkollisista lisäyksistä

Agricola ei kuitenkaan huomioi kaikkia. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että Agricola käyttää

Capiton rukouskirjaa pohjatekstinään vain toimitustyön alkuvaiheessa. Latinan kielisestä

pohjatekstistä luopuminen on poikkeuksellista Agricolalle, jolle latina oli saksan kieltä vahvempi

kirjakieli. Jättäessään Capiton rukouskirjan syrjään Agricola jätti samalla hyödyntämättä useita

siinä olleita teologisesti merkittäviä lisäyksiä. Tällainen menettely osoittaa, että Agricola ei ole

suomentanut rukouksia ensisijaisesti teologisista lähtökohdista. Suomen kirjakielen isä on valinnut

rukoukset niiden yleisilmeen ja aihepiireihin sopivan sisällön perusteella sekä pyrkinyt

mahdollisimman hyvään kielelliseen lopputulokseen.

Olisi voinut olettaa, että mystisspiritualistisen liikkeen rukouskirjan suomennostyön analyysi voisi

valaista erityisen hyvin Agricolan teologiaa. Varsin yleiskirkolliseksi osoittautuneen lähdeaineiston

valossa Agricolan teologiasta ei kuitenkaan voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kirkon

saarnaviran korostaminen on ainoa teema, jota voidaan pitää luterilaisesta teologiasta omaksuttuna.

Vanhurskauttamisoppia Agricola ei tuo esiin johdonmukaisesti. Kirkon merkitystä Agricola hieman

korostaa. Kaiken kaikkiaan teologisesti merkittäviä lisäyksiä on hyvin vähän, eikä Agricola ole

tehnyt niitä kovinkaan itsenäisesti, vaan suurimmaksi osaksi Capiton esimerkin ohjailemana.

Lisäyksiä ja poistoja tarkasteltaessa schwenckfediläisten rukouskirjan suomennostyössä ei voi

havaita johdonmukaista teologista otetta.

Agricolan lisäämiä sanoja ja tekstikatkelmia on tarkasteltu tutkimuksessa aiemmin yhtenä

ongelmakokonaisuutena. Tässä tutkimuksessa lisäykset on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan:

tautologisesta paratagmasta johtuviin lisäyksiin, täsmentäviin lisäyksiin sekä sisällön kannalta

merkittäviin lisäyksiin. Agricolalle ominaisen pikkutarkan käännöstekniikan takia lisäyksiä on

kaikkiaan vähän. Eniten on yksittäisinä sanoina ilmeneviä lisäyksiä, joita Agricola on tehnyt
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suomen kielen ymmärrettävyyden tai asian täsmentämisen takia. Niitä on hieman alle kaksisataa.

Agricolalle on ominaista suomentaa pohjatekstin ilmaisu kahdella tai useammalla

lähimerkityksellisellä sanalla. Näitä tautologiseksi paratagmaksi määriteltyjä lisäyksiä on 61.

Kolmanteen kategoriaan kuuluvat lisäykset ovat tekstin sisällön kannalta merkittäviä. Niitä on vain

kahdessatoista katkelmassa. Agricola ei osoita omaa luovuuttaan näissä suhteellisen laajoissa

lisäyksissä, vaan lainaa joihinkin niihin kokonaisia lauseita tai muutaman sanan katkelmia muista

suomentamistaan rukouksista. Huomattavan suuri osa sisällön kannalta merkittävistä lisäyksistä on

tematiikaltaan sielunvihollisen toimintaan liittyviä.

Lisättyjen ja poistettujen sanojen kannalta merkittävimmäksi yksittäiseksi rukoukseksi osoittautuu

Bekantnusin Isä meidän -parafraasin suomennos. Parafraasia kääntäessään Agricola on seurannut

hyvin intensiivisellä tavalla sekä saksankielistä pohjatekstiä että Capiton siitä tekemää

latinankielistä käännöstä. Capiton viidestä laajasta lisäyksestä Agricola tosin suomentaa vain kolme.

Isä meidän -parafraasissa on 7,3 % (110 kpl) Agricolan oma-aloitteisesti lisäämiä sanoja. Määrä on

poikkeuksellisen suuri koko hänen tähän asti tutkittua tuotantoaan ajatellen. Jäsennyksen ja

otsikoinnin Agricola ratkaisee Isä meidän -parafraasissa osaksi pohjateksteistään poiketen.

Isä meidän -parafraasin Agricola on suomentanut rukouskirjan toimitustyön alkuvaiheessa, koska

hän on käyttänyt siinä pohjatekstinä sekä Bekantnusia että Capiton tekstiä. Toimitustyön

myöhemmässä vaiheessa hän on siirtänyt Isä meidän -parafraasit rukouskirjan loppupuolelle.

Samassa yhteydessä Agricola on vaihtanut kahden muun osaston paikan kirjan loppuun.

Schwenckfeldiläisten rukousten suomentamisen Agricola aloitti Capiton rukouskirjasta. Varsin pian

hän otti Capiton tekstin rinnalle Bekantnusin ja luopui Capiton rukouskirjan käytöstä toimitustyön

puolessa välissä. Agricolan suomennoksen vertaaminen kahteen erikieliseen pohjatekstiin on

mahdollistanut edellä esitellyn dispositioteorian syntymisen. Dispositioteorian pohjalta voidaan

päätellä, että Agricola on laatinut ensin huolellisen suunnitelman rukouskirjastaan. Sitten hän on

suomentanut rukouksia aihepiiri kerrallaan käyttäen useita lähdeteoksia samanaikaisesti.

Myöhemmin Agricola on korjannut dispositiotaan liittämällä kolme aihekokonaisuutta

uskontunnustusten yhteyteen kirjan loppuun. Agricolan rukouskirjan dispositio on liturgisesta

näkökulmasta katsottuna epäjohdonmukainen ja sille ei ole osoitettavissa suoranaista esikuvaa.

Schwenckfeldiläisten rukouskirjan rukouksista Agricola suomensi vain Bekantnusia pohjatekstinä

käyttäen 26 tekstiä, Capiton rukouskirjasta hän käänsi neljä tekstiä ja molempia samanaikaisesti

seuraten 17 tekstiä. Viimeksi mainittujen joukossa on kaksi rukousta, joiden kohdalla johtopäätös

on tehty dispositioteorian pohjalta.
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Bekantnus on ollut Agricolalle kaiken kaikkiaan hyvin mieluisa rukouskirjan lähde. Agricola jättää

suomentamatta vain johdanto- ja päätössanat, mutta syynä on johdantosanojen osalta se, että

Agricola laati esipuheet itse. Schwenckfeldiläisten rukouskirja on tämänhetkisen tietämyksen

valossa Agricolan rukouskirjan lähteistä ainoa, jonka hän hyödynsi rukousten osalta

kokonaisuudessaan. Bekantnusin tekstit kattavat 9 % Agricolan rukouskirjan ei-raamatullisista

rukouksista. Yhden Bekantnusin rukouksen Agricola suomensi kahdesti käyttäen molemmilla

kerroilla eri tavalla pohjatekstejään.

Ainakaan nyt tutkittavana olleen yhteen lähdeteokseen pohjautuvan materiaalin valossa Agricola ei

osoittaudu luovaksi toimittajaksi. Vaikka hänellä olisi ollut esikuva vapaampaan käännöstyöhön,

hän suomentaa tapansa mukaan hyvin sanatarkasti. Capiton esikuvan rohkaisemana Agricolan olisi

olettanut muokkaavan rukousten tekstejä rohkeammin ja ottavan esimerkkiä Capiton redaktorisesta

käännöstyöstä. Hyvä esimerkkikään ei ole kuitenkaan vaikuttanut käännösperiaatteita vapauttavasti.

Rukousten suomennoksissa on joitakin ainutkertaisina esiintyviä sanoja, joiden kirjakielisen

ensiesiintymän taustoihin käännöstyön analyysi antoi lisävalaistusta. Agricolan kielitaito

osoittautuu erittäin hyväksi. Saksan ja latinan kielen osalta ei käännöstyön analyysin yhteydessä

löytynyt sanoja, joita Agricola ei olisi ymmärtänyt. Vain muutama pieni huolimattomuusvirhe on

aiheuttanut sanan merkityksen vaihtumisen toiseksi. Niissä rukouksissa, joissa Agricola käyttää

sekä saksan että latinankielistä lähdettään samanaikaisesti, lopputulos on hyvin intensiivinen

kahdesta pohjatekstistä syntynyt punos.
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IV Lähteet ja kirjallisuus

Lyhenteet

CS Corpus Schwenckfeldianorum
IA Index Agricolaensis
MAT Mikael Agricolan teokset
QG Quellen zur Geschichte der Täüfer
SKHST Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
SKHSV Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
SKS Suomalaisen kirjallisuuden seura
SKST Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia
SSLF Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland
TA Teologinen Aikakauskirja
VKS Vanhan kirjasuomen sanakirja
WA D. Martin Luthers Werke

Lähteet

Vanhempi kirjallisuus

Bekantnus
1531 (?) Bekantnis der sünden. s.a., s.l.
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V Zusammenfassung

Das Schwenckfeldische Gebetbuch Bekantnus der sünden
als Quelle Michael Agricolas

Im Jahr 1544 wurde ein bemerkenswertes Gebetbuch vom finnischen Reformator Michael Agricola

veröffentlicht. Dieses Werk war die erste umfangreiche auf Finnisch erschienene Drucksache. Das

vielseitigste Gebetbuch der Reformationszeit bestand aus 877 Seiten. Auf die Bedeutung von

Agricolas Gebetbuch in der Gebetsliteratur des Reformationsjahrhunderts ist nicht genug Wert

gelegt worden. Vor allem in der Forschungsliteratur außerhalb Finnlands wird dieses

umfangreichste und eines der vielseitigsten Werke der Zeit praktisch ignoriert. Auch in Finnland ist

Agricolas Gebetbuch relativ wenig untersucht worden, obwohl es seine Theologie besser als kein

anderes Werk beleuchtet. Nach der Quellenuntersuchung von Jaakko Gummerus vor 80–90 Jahren,

ist die Forschung zum Thema erst zu Beginn des neuen Jahrtausends intensiver geworden. In dieser

Forschungsarbeit wurde eine von Gummerus stammende Methode angewandt, die für die

Betrachtung der zwei Quellentexte dieser Arbeit weiterentwickelt wurde. Die Analyse von

Gummerus konnte in Bezug auf zwölf Gebete des Schwenckfeldischen Gebetbuchs korrigiert und

präzisiert werden.

Nach dem Inhalt des Gebetbuchs scheint Agricola ein Traditionalist zu sein, der meistens aus den

mittelalterlichen und altkirchlichen Gebetbüchern als Quellenliteratur schöpft. Eine seiner

bedeutendsten Quellen ist das mittelalterliche Messbuch des Bistums Turku Missale Aboense.  Der

wichtigste Grund dafür ist, dass es in Agricolas Gebetbuch auch Kollektengebete gibt. Zwei Drittel

von den liturgischen und den für verschiedene Lebenssituationen geschriebenen Gebeten stammen

aus solchen Gebetbüchern, die u.a. wegen ihres mittelalterlichen Ursprungs als katholisch

charakterisiert werden können. Die kleine Anzahl der aus evangelischen Gebetbüchern stammenden

Gebete ist bemerkenswert. Agricola hat mehrere beliebte evangelische Gebetbücher als

Quellenliteratur außer Acht gelassen.  Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass er sich auf seine

fünf Hauptquellen konzentriert hat. Die Hauptquellen sind das mittelalterliche auf dem
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dominikanischen Ritus basierende Missale Aboense, das Gebetbuch der mystisch-spiritualistischen

Schwenckfeldischen Bewegung Bekantnus der sünden, das Gebetbuch des katholischen

Humanisten Erasmus von Rotterdam Precationes aliquot, das evangelische Feürzeug

Christenlicher andacht sowie das beliebteste Gebetbuch des Spätmittelalters Hortulus anime. Aus

diesen Quellen hat Agricola 372 Gebete ins Finnische übersetzt. Das Gebetbuch besteht aus

insgesamt 678 Gebeten.

In der früheren Forschung wurde die Wirkung des Vorstehers auf Agricolas Veröffentlichungen

wenig betrachtet. Wegen der fehlenden Dokumente bleibt die Rolle des Bischofs und Bistums

unklar. Andererseits gibt es auch gar nichts, was darauf hinweisen würde, dass die Veröffentlichung

finnischsprachiger kirchlicher Bücher Agricolas eigenes Vorhaben gewesen wäre. Der Bischof

Martinus Skytte scheint eine wichtige Rolle in der Veröffentlichungstätigkeit des Bistums Turku in

den 1540er Jahren gespielt zu haben. Dafür spricht u.a. das, dass Agricola nach dem Tod des

Bischofs seine Werke mit seinem eigenen Namen signiert.

Die Wirkung des dominikanischen Bischofs ist auch in der Spiritualität Agricolas sowie in der

Traditionstreue seines Gebetbuchs zu sehen. Betrachtet man den Hintergrund von Agricola, soll

nicht unbeachtet bleiben, dass die liturgische Tradition des Bistums Turku dominikanisch war.

Obwohl Agricola sich die zentralen Prinzipien des evangelischen Glaubens nach dem Einzug nach

Turku angeeignet hat, kommt die Wittenberger Theologie in ihm wegen der Wirkung des

Reformkatholizismus sowie des Bibelhumanismus gemäßigt zum Ausdruck. Agricola zählt zu den

zentralen Mitgliedern des Turkuer Domkapitels seiner Zeit. In dieser Rolle waren seine Fähigkeiten

bestens dafür geeignet, die Reformationstheologie in der Situation des entlegenen Bistums Turku,

wo das Mittelalter länger als anderswo in Europa dauerte, in die Wirklichkeit umzusetzen.

Im Lebenswerk und in den Veröffentlichungen Agricolas gibt es nichts, was im Bistum Turku

radikal reformatorisch gewesen wäre. Dem jungen Magister wurde die Aufgabe gegeben, die

zentralen kirchlichen Bücher auf Finnisch zu veröffentlichen. Es handelte sich um ein

bemerkenswertes Lebenswerk in der Wendezeit, die eine realpolitische Entscheidung von Gustav

Wasa im Bistum Turku verursacht hatte.

In dieser Arbeit geht es um die Theologie Agricolas in der Finnischübersetzung des Gebetbuchs

einer im Wirbel der Reformation entstandenen mystisch-spiritualistischen Bewegung.  Die

Schwenckfeldische Bewegung war in den 1520er Jahren in Schlesien, nach dem Caspar
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Schwenckfeld, Valentin Krautvald und ihre Anhänger sich von der evangelischen Bewegung

getrennt hatten, entstanden. Agricola ist der einzige Herausgeber eines Gebetbuchs, der es für

wichtig gehalten hat, alle 45 Gebete des Schwenckfeldischen Gebetbuchs in sein eigenes Gebetbuch

einzufügen. Außer den Gebeten hat Agricola auch die Aufforderung zum Gebet ins Finnische

übersetzt.

Die Betonungen der Schwenckfeldischen Theologie kamen im Gebetbuch Bekantnus der sünden

nicht deutlich zum Ausdruck, da das Buch zu Beginn der Geschichte der Bewegung entstanden war.

In zwei Gebeten gibt es Hinweise auf die Schwenckfeldische Abendmahltheologie und in einigen

Texten gibt es originelle Christologie. Agricola hat den Inhalt dieses Textes nicht geändert. Alles

weist darauf hin, dass Agricola sich darüber nicht bewusst war, dass die Schwenckfeldische

Bewegung auf der Versammlung zu Schmalkalden als irrgläubig verurteilt worden war.

Die Schwenckfelder hatten sich eine für Spiritualisten typische Einstellung angeeignet. Die äußere

Kirche, die Sakramenten, das kirchliche Amt sowie die Predigt wurden unterschätzt. Dies kommt

deutlich im Gebetbuch Bekantnus hervor, in dem es über die Kirchengemeinde nur in

Umschreibungen gesprochen wird. Agricola hat zu einigen Gebeten Bemerkungen über die Kirche,

das kirchliche Amt sowie die Mittel der Gnade eingefügt. Sieben von zwölf Bemerkungen stammen

von ihm selbst, den Rest hat er vom Gebetbuch von Wolfgang Capito. Neben dem

deutschsprachigen Originaltext Bekantnus hat Agricola das lateinsprachige Gebetbuch von Capito

als Quelle benutzt. Agricola beachtet jedoch nicht alle der vielen kirchlichen Bemerkungen von

Capito. Der Grund dafür ist in erster Linie, dass Agricola das Gebetbuch von Capito als seinen

Quellentext nur zu Beginn seiner Redaktionsarbeit benutzt hat. Das Verzichten auf den Originaltext

war für Agricola außergewöhnlich, da er die lateinische Sprache besser als die deutsche Sprache

beherrscht hat. Durch das Verzichten auf das Gebetbuch von Capito hat Agricola auch mehrere

theologisch bedeutende Bemerkungen im Werk übersehen. Das zeigt, dass Agricola es mit der

Theologie der Gebete nicht sehr genau genommen hat. Die Gebete hat er aufgrund des Themas und

der Tiefsinnigkeit ausgesucht. In seiner Übersetzung hat er nach einem möglichst guten

sprachlichen Ergebnis gestrebt.

Es hätte vermutet werden können, dass die Theologie Agricolas durch die Analyse der

Finnischübersetzung des mystisch-spiritualistischen Gebetbuchs besonders gut erläutern ließe. Das

Forschungsmaterial hat sich dennoch dermaßen allgemeinkirchlich gezeigt, dass es nicht möglich

ist, aufgrund dessen weitgehende Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Betonung der Bedeutung der
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Predigt ist das einzige Thema, das als aus der lutherischen Theologie aufgenommen angesehen

werden kann. Auch die Bedeutung der Kirche hebt Agricola hervor. Theologisch relevante

Bemerkungen gibt es im Großen und Ganzen wenig. Auch sie hat Agricola kaum unabhängig von

Capito sondern eher nach seinem Beispiel gemacht. Beim Betrachten der eingefügten und

weggelassenen Textteile wird es deutlich, dass er bei seinem Übersetzungsprozess keine

konsequente theologische Arbeitsweise hatte.

Die von Agricola eingefügten Worte und Textteile wurden früher als Teil der ganzen Problematik in

der Forschung betrachtet. In dieser Studie werden die zusätzlich eingefügten Teile in drei

Kategorien eingeteilt: in die Einfügungen, die aus dem tautologischen Paratagma herkommen, in

die präzisierenden Einfügungen und  in die für den Inhalt relevanten Einfügungen.  Wegen der

übergenauen Übersetzungstechnik Agricolas gibt es nur wenige Einfügungen. Größtenteils bestehen

die Einfügungen aus einzelnen Wörtern, mit denen Agricola die finnische Sprache bzw. den Inhalt

zu präzisieren versucht hat. Solche Ergänzungen gibt es fast zwei Hundert. Für Agricola ist es

typisch, die Äußerung des Originaltextes durch zwei oder mehrere inhaltlich ähnlichen Wörter zu

übersetzen. Diese als tautologisches Paratagma bezeichneten Einfügungen gibt es 61. Die

Ergänzungen der dritten Kategorie sind in Bezug auf den Inhalt von großer Bedeutung. Sie

erscheinen in nur zwölf Textfragmenten. Agricola benutzt seine eigene Kreativität nicht mal in

diesen relativ umfangreichen Einfügungen, sondern zitiert ganze Sätze oder aus einigen Worten

bestehende Textfragmente aus den von ihm übersetzten Gebeten. Ein großer Teil der inhaltlich

relevanten Einfügungen ist mit der Thematik der Taten des Erzfeindes verknüpft.

In Bezug auf die eingefügten und weggelassenen Wörter scheint die Übersetzung der Paraphrase

Vater unser von Bekantnus eines der bedeutendsten einzelnen Gebete zu sein. Bei der Übersetzung

dieser Paraphrase hat Agricola auf sehr intensive Weise dem deutschsprachigen Originaltext sowie

der von Capito stammenden lateinischen Übersetzung gefolgt. Zwar hat Agricola nur drei von den

fünf umfangreichen Einfügungen Capitos übersetzt. In der Paraphrase Vater unser gibt es 7,3 %

(110 Stücke) Wörter, die Agricola selbst eingefügt hat. Im Verhältnis zu seinem ganzen Werk ist

diese Anzahl außergewöhnlich groß. Agricolas Gliederung und Betitelung in der Paraphrase Vater

unser unterscheiden sich vom Originaltext.

Die Paraphrase Vater unser hat Agricola zu Beginn der Redaktionsarbeit des Gebetbuchs übersetzt,

da er in der die Texte von Bekantnus und Capito als Quellentexte benutzt hat. In der späteren Phase

der Redaktionsarbeit hat er die Paraphrasen Vater unser und ein paar andere Textteile in den Endteil
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des Gebetbuchs eingefügt. Die Übersetzung der Schwenckfeldischen Gebete ins Finnische hat

Agricola mit dem Gebetbuch von Capito angefangen. Recht schnell entschied er sich neben dem

Text von Capito auch den Text Bekantnus zu benutzen und verzichtete sich in Mitte seiner

Redaktionsarbeit auf die Benutzung des Gebetbuchs von Capito. Der Vergleich von Agricolas

Finnischübersetzung mit zwei anderssprachigen Originaltexten hat die Entstehung dieser

Dispositionstheorie ermöglicht. Auf Grund der Dispositionstheorie lässt es sich feststellen, dass

Agricola zuerst einen exakten Plan für sein Gebetbuch ausgearbeitet hat. Danach hat er die Gebete

Schritt für Schritt, ein Thema nach dem anderen, mit Hilfe mehrerer gleichzeitiger Quellenwerke

ins Finnische übersetzt. Später hat Agricola seine Disposition korrigiert und die obengenannten drei

Themengruppen zu den Glaubensbekenntnissen am Ende des Buchs eingefügt. Die Disposition in

Agricolas Gebetbuch ist aus liturgischer Sicht betrachtet unlogisch. Es lässt sich für sie kein

direktes Vorbild zeigen. Aus den Gebeten des Schwenckfeldischen Gebetbuchs hat Agricola mit

Hilfe des Originaltextes Bekantnus 26 Texte, mit Hilfe des Gebetbuchs von Capito vier Texte und

mit Hilfe der beiden Originaltexte gleichzeitig insgesamt 17 Texte übersetzt. Unter den

letztgenannten gibt es zwei Gebete, bei denen die Schlussfolgerung auf Grund der

Dispositionstheorie gezogen wurde.

Bekantnus scheint für Agricola eine besonders beliebte Gebetbuchsquelle gewesen zu sein. Kein

anderer Gebetbuchherausgeber hat die Quelle Bekantnus als Ganzes zitiert. Zwar lässt auch

Agricola die Einleitung und die Schlussworte ohne Übersetzung. Der Grund in Bezug auf die

Einleitung ist, dass Agricola die einleitenden Worte selbst geschrieben hat. Das Schwenckfeldische

Gebetbuch ist wahrscheinlich die einzige Quelle des Gebetbuchs, die Agricola für sein Werk als

Ganzes benutzt hat. Werden die biblischen Gebete nicht mitgerechnet, decken die Texte von

Bekantnus 9 % von Agricolas Gebetbuch. Eines der Gebete im Bekantnus hat Agricola zweimal und

auf zwei verschiedene Weisen seine Grundtexte benutzend ins Finnische übersetzt.

Aufgrund dieses auf einem Quellenwerk basierenden Materials scheint Agricola kein theologisch

orientierter Übersetzer gewesen zu sein. Obwohl er ein Vorbild für eine freiere Redaktionsweise

hatte, übersetzt er auf seine Art Wort für Wort. Es hätte vermutet werden können, dass Agricola die

Gebetstexte nach dem Vorbild von Wolfgang Capito mutiger bearbeitet und erweitert hätte.

In den Übersetzungen der zu betrachtenden Gebete gibt es einige nur einmal vorkommende Wörter,

deren erstmaliges Vorkommen in der Schriftsprache die Übersetzungsanalyse genauer beleuchtet

hat. Agricolas Fremdsprachenkenntnisse scheinen sehr gut gewesen zu sein. Bei der
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Übersetzungsanalyse gab es keine deutschen oder lateinischen Wörter, die Agricola nicht

verstanden hätte. Nur wegen einiger aus Versehen entstandenen kleinen Fehler hat die Bedeutung

einiger Wörter sich geändert. Der Übersetzungsprozess der Gebete, die Agricola mit Hilfe der

beiden deutschen und lateinischen Originaltexte übersetzt hat, scheint sehr intensiv gewesen zu

sein.
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