
LUKU 46 

Suomentajan kommentti:
Tämä on yksi luku Charles Chiniquy'n kirjasta Fifty Years in the Church of  Rome (50 vuotta 
Rooman kirkossa). Hän oli 1800-luvun Kanadassa hyvin merkittävä mies, kanadanranskalainen 
roomalaiskatolinen pappi, joka tuli elävään uskoon. Kirja on poikkeuksellisen hyvä ja 
mielenkiintoinen. Hän oli presidentti Lincoln'in hyvä ystävä ja antaa hyvin luotettavaa tietoa 
Lincoln'in salamurhasta, joka oli Jesuiittojen työtä.  

Katolisen papin surkeinta hommaa on Pyhien Isien kirjoitusten tutkiminen. Hän ei ota askeltakaan 
heidän keskustelujensa ja kiistojensa labyrintissa näkemättä unelmiensa teologisista  
tutkimuksistaan ja uskonnollisista käsityksistään katoavan kuin sakea aamusumu auringon 
noustessa horisontin yläpuolelle. Koska on juhlallisen valan sitoma tulkitsemaan Pyhiä Kirjoituksia 
ainoastaan Pyhien Isien yksimielisen hyväksymisen mukaan, niin ensimmäinen asia, joka 
kummastuttaa ja ahdistaa häntä, on heidän täydellinen yksimielisyyden puutteensa suurimmassa 
osassa kysymyksiä, joista keskustelevat. Tosiasia on, että enemmän kuin kaksi kolmannesta siitä, 
mitä yksi Isä on kirjoittanut, on tarkoitettu todistamaan, että se, mitä joku toinen Pyhä Isä on 
kirjoittanut, on väärää ja harhaoppista. 

Isien tutkija ei ainoastaan totea, että he eivät ole yksimielisiä keskenään, vaan huomaa, että monet 
heistä eivät ole samaa mieltä edes itsensä kanssa. Hyvin usein he tunnustavat erehtyneensä 
sanoessaan tätä tai tuota; että ovat hiljattain muuttaneet mielensä; että nyt pitävät pelastavana 
totuutena, minkä aikaisemmin tuomitsivat kadottavana harhana! 

Miten käy jokaisen papin juhlallisen valan ottaen huomioon tämän kiistämättömän tosiasian? 
Kuinka hän voi tehdä uskon teon, kun hänestä tuntuu, että sen perustus ei ole muuta kuin valhetta? 

Sanat eivät voi antaa käsitystä siitä henkisestä piinasta, jota tunsin todetessani, etten enää voinut 
saarnata kadotettujen kärsimyksen iankaikkisuudesta enkä uskoa Kristuksen ruumiin, sielun ja 
jumaluuden todelliseen läsnäoloon ehtoollisen sakramentissa; enkä kaikkivaltiaan Rooman Paavin 
ylivaltaan, enkä mihinkään muihinkaan kirkkoni oppeihin tekemättä väärää valaa! Sillä noissa 
opeissa ei ollut ainuttakaan, jota jotkut Pyhät Isät eivät olisi ehdottomasti ja ilman muuta kieltäneet. 

On totta, että katolisissa teologian kirjoissani minulla oli pitkiä lainauksia Pyhiltä Isiltä, jotka hyvin 
selvästi tukivat ja vahvistivat uskoani noihin oppeihin. Minulla oli esimerkiksi Pyhän Pietarin, 
Pyhän Markuksen ja Pyhän Jaakobin apostolisia liturgioita todistamaan, että messu-uhriin, 
kiirastuleen, rukouksiin kuolleiden puolesta, transubstantiaatioon uskottiin ja niitä opetettiin aivan 
apostolien päivistä saakka. Kauhukseni kuitenkin huomasin, että nuo liturgiat eivät olleet muuta 
kuin inhottavia ja röyhkeitä väärennöksiä paaveilta ja kirkoltani evankeliumin totuuksina. En voinut
löytää sanoja ilmaisemaan häpeän ja tyrmistyksen tunnettani varmistuttuani, että se sama kirkko, 
joka oli keksinyt nuo apostoliset liturgiat, oli hyväksynyt ja kierrättänyt väärät Isidoren säädökset 
(decretals) ja tehnyt lukemattomia lisäyksiä ja interpolaatioita Pyhien Isien kirjoituksiin saadakseen 
ne sanomaan juuri päinvastaista, mitä ne tarkoittivat. 

Kuinka monesti yksin ollessani ja tutkiessani häpeämättömien sepitelmien historiaa sanoinkaan 
itselleni: ”Tekeekö mies, jonka kassa on täynnä puhdasta kultaa, vääriä kolikoita, tai väärentää 
seteleitä? Ei! Kuinka sitten on mahdollista, että minun kirkkoni omistaa puhtaan totuuden, kun se 
on työskennellyt niin monen vuosisadan ajan luoden sellaisia törkeitä valheita liturgioiden ja 
säädösten nimissä koskien pyhää messua, kiirastulta, Paavin ylivaltaa jne. Jos nuo opit voitaisiin 
todistaa evankeliumilla ja Isien todellisilla kirjoituksilla, niin miksi on tarpeen luoda valheellisia 
dokumentteja? Olisiko Paaveilla ja kirkolliskokouksilla väärien setelien rahastoja, jos heillä olisi 
hallussaan puhtaan kullan ehtymättömiä kaivoksia? Mikä oikeus kirkollani on olla pyhä ja 



erehtymätön, kun se on julkisesti syyllistynyt sellaisiin huijauksiin?”

Lapsuudestani saakka minulle oli opetettu, kuten kaikille katolisille, että Maria on Jumalan äiti ja 
monta kertaa päivässä rukoillessani häntä minulla oli tapana sanoa: ”Pyhä Maria, Jumalan äiti, 
rukoile puolestani.” Mutta kuinka ahdistunut olinkaan, kun luin Augustinuksen teoksesta ”Treatise 
on Faith and Creed” luvusta IV. 9, nämä sanat: ”Kun Herra sanoi, 'Mitä sinä tahdot minusta, vaimo?
Minun aikani ei ole vielä tullut' (Joh. 2:4), Hän ennemmin kehottaa meitä ymmärtämään, että mitä 
tulee Hänen jumaluuteensa, niin Hänellä ei ollut äitiä.”
Tämä tuhosi täydellisesti kirkkoni opetukset ja kertoi minulle, että oli rienausta kutsua Mariaa 
Jumalan äidiksi ja minusta tuntui, kuin salama olisi iskenyt minuun. 

Useita kirjoja voitaisiin kirjoittaa, jos tarkoitukseni olisi kertoa henkiset kärsimykseni lukiessani 
Pyhiä Isiä. Löysin heidän raivokkaat taistelunsa toisiaan vastaan ja arvioin heidän kiivaita 
erimielisyyksiään melkein joka asiassa, heidän monien kauhunsa oppeja kohtaan, joita kirkkoni oli 
opettanut minulle saaden minut uskomaan niihin lapsuudestani saakka juhlallisimpina ja pyhimpinä 
Jumalan ilmoituksina ihmiselle, kuten transubstantiaatio, ripittäytyminen, kiirastuli, Pietarin korkein
valta, Paavin ehdoton ylivalta koko Kristuksen kirkossa. Kyllä, miten jännittäviä sivuja antaisinkaan
maailmalle, jos tarkoitukseni olisi kuvata todellisissa väreissään niitä synkkiä pilviä, leiskuvia 
valoja ja tuhoisia myrskyjä, kun monien öiden pitkien hiljaisten tuntien aikana vertailin Isiä 
Jumalan Sanaan ja kirkkoni opetuksiin. Heidän kiivaat ja jatkuvat kiistansa; heidän odottamaton, 
vaikkakin kiistämätön monien uskonkappaleiden, joihin minun oli uskottava, vastustuksensa, tulivat
minulle päivä toisensa jälkeen kuin väkäpäisiksi harppuunoiksi, jotka on heitetty tuomittuun 
valaaseen sen tullessa syvyyden pimeyksistä näkemään valon ja hengittämään puhdasta ilmaa. 
Siten, kun odottamattomat Pyhien Isien ristiriitaisuudet kirkkoni oppeihin nähden ja heidän 
raivokkaat ja rakkaudettomat keskinäiset erimielisyytensä iskivät minuun, niin vajosin yhä 
syvemmälle Isien ja Jumalan Sanan syvissä vesissä toivossa vapautua niistä tappavista 
harppuunoista, jotka lävistivät roomalaiskatolisen omantuntoni. Se oli kuitenkin turhaa. Mitä 
syvemmälle menin, sitä lujemmin tappavat aseet tarttuivat sieluni lihaan ja luuhun. Kuinka syvä oli 
se haava, jonka sain Gregorius Suurelta, yhdeltä Rooman oppineimmista Paaveista nykyisin 
opetettua Rooman paavinvallan ylivaltaa ja universaaliutta vastaan, sen osoittaa seuraava katkelma 
hänen kirjoituksistaan: ”Sanon luottavaisesti, että kuka tahansa kutsuu itseään universaaliseksi 
Papiksi, tai haluaa, että häntä sellaiseksi kutsutaan, on ylpeydessään Antikristuksen edelläkävijä, 
koska ylpeydessään hän asettuu muiden edelle.”

Nämä sanat haavoittivat minua hyvin tuskallisesti. Näytin niitä herra Brassard'lle sanoen: ”Ettekö 
näe tässä kiistatonta todistusta siitä, mitä olen sanonut teille monesti, että kristinuskon kuuden 
ensimmäisen vuosisadan ajalta emme löydä vähäisintäkään todistetta, että silloin olisi ollut mitään 
meidän oppimme kaltaista oppia Rooman piispan, tai minkään muunkaan piispan, ylimmästä 
vallasta ja auktoriteetista muun kristillisen maailman yli? Jos on jotakin, joka tulee mieleen 
vastustamattomalla voimalla, kun lukee ensimmäisten vuosisatojen Isiä, niin se on, että yhdelläkään
heistä ei ollut mitään ajatusta, että kirkossa olisi ollut yhtään Jumalan valitsemaa miestä olemaan 
tosiasiassa tai nimellisesti universaali ja korkein Paavi. Kuinka voimme uskoa ja sanoa sellainen 
kiistämätön tosiasia silmiemme edessä, että se uskonto, jota tunnustamme ja opetamme, on sama, 
jota saarnattiin Kristinuskon alusta lähtien?”

”Rakas Chiniquy,” vastasi herra Brassard, ”enkö sanonut teille ostaessanne Pyhät Isät, että teitte 
typerän ja vaarallisen teon? Kaikkina aikoina ihminen, joka erottautuu ja astuu ulos elämän 
tavallisilta raiteilta, joutuu naurunalaiseksi. Koska olette ainoa pappi Kanadassa, jolla on Pyhät Isät,
niin on arveltu ja sanottu monilla tahoilla, että te saitte ne ylpeyden kautta; että se nostaa teidät 
itsenne muun papiston yläpuolelle, ettette tutki niitä kotona, vaan että kuljetatte niitä minne vain 
menettekin. Minä näen valitettavasti, että olette nopeasti menettämässä asemia, ei vain piispan, vaan
yleensä pappien mielissä johtuen lannistumattomasta sitkeydestänne antaessanne kaiken vapaa-



aikanne niiden tutkimiseen. Olette myös liian vapaa ja varomaton puhuessanne sellaisesta, jota 
kutsutte Pyhien Isien ristiriitaisuuksiksi ja heidän puuttuvaksi harmoniakseen joidenkin 
uskonnollisten käsitystemme kanssa. Monet sanovat, että tämä liian suuri uutteruus tutkia ilman 
hetkenkään rentoutumista järkyttää teidän älyänne ja ahdistaa mieltänne. He jopa kuiskailevat että 
uskonne edessä on vaara, jota ette osaa epäillä ja etteivät yllättyisi, jos Raamatun ja Pyhien Isien 
lukeminen ajaisi teidät protestanttisuuden kuiluun. Tiedän heidän erehtyvän ja teen kaikkeni 
puolustaakseni teitä, mutta ajattelin uskollisimpana ystävänänne, että velvollisuuteni oli kertoa teille
nuo asiat ja varoittaa teitä, ennenkuin on myöhäistä.”

Minä vastasin: ”Piispa Prince sanoi minulle aivan samat asiat ja annan teille saman vastauksen, 
jonka hän sai minulta; 'Kun te asetatte papin, niin ettekö panekin hänet vannomaan, ettei koskaan 
tulkitse Pyhiä Kirjoituksia muuten, kuin Pyhien Isien yksimielisen hyväksymisen mukaisesti? Eikö 
teidän siis pitäisi tietää, mitä he opettavat? Sillä kuinka voimme tietää heidän yksimielisen 
hyväksymisensä tutkimatta heitä? Eikö olekin enemmän kuin outoa, että papit eivät ainoastaan 
laiminlyö Pyhien Isien tutkimista, vaan se yksi Kanadassa, joka yrittää heitä tutkia, tehdään 
naurunalaiseksi ja häntä epäillään heresiasta? Onko se minun vikani, jos tuota 'Pyhien Isien 
yksimieliseksi hyväksymiseksi' kutsuttua kallisarvoista kiveä ei löydy mistään heidän 
kirjoituksissaan? Onko se minun vikani, jos Origenes ei uskonut kadotettujen ikuiseen 
rangaistukseen; jos Pyhä Kyprianus kielsi Rooman Piispan ylimmän auktoriteetin; jos Pyhä 
Augustinus täysin varmasti sanoi, että kenenkään ei ole pakko uskoa kiirastuleen; jos Pyhä 
Johannes Krysostomus julkisesti kielsi velvollisuuden ripittäytyä ja Kristuksen ruumiin todellisen 
läsnäolon eukaristiassa? Onko se minun vikani, jos yksi oppineimmista pyhistä Paaveista, 
Greogorius Suuri, on kutsunut Antikristukseksi kaikkia seuraajiaan, jotka ottavat ylimmän Paavin 
tittelin (Pontiff) ja yrittävät vakuuttaa maailmalle, että heillä on jumalallinen valta, ylin tuomiovalta 
ja valta yli muun seurakunnan?” 

"Ja mitä piispa Prince teille vastasi?” tiuskaisi herra Brassard. 

"Aivan kuten tekin ilmaisemalla pelkonsa, että liiallinen uutteruuteni tutkia Raamattua ja Pyhiä Isiä 
joko johtaa minut mielisairaalaan, tai ajaa minut protestanttisuuden pohjattomaan kuiluun.”

Vastasin hänelle leikillisesti, että, ”jos liiallinen Raamatun ja Pyhien Isien tutkiminen avaavat 
minulle mielisairaalan oven, niin pelkäsin jääväni sinne yksin, sillä tiedän, että he pitävät itsensä 
kunnioitettavan kaukana noista vaarallisista kirjoituksista.” Lisäsin vakavasti: ”Niin kauan kuin 
Jumala pitää minun järkeni terveenä, en voi liittyä protestantteihin, sillä näiden hereetikkojen 
lukemattomat ja naurettavat lahkot ovat varma vastalääke heidän myrkyllisiä harhojaan vastaan. En 
voi olla hyvä katolinen Pyhien Isien yksimielisyyden perusteella, jota ei ole, mutta pysyn katolisena
profeettojen, apostolien ja evankelistojen suuren ja näkyvän yksimielisyyden perusteella Jeesuksen 
Kristuksen kanssa. Uskoni ei perustu Origeneksen, Tertullianuksen, Krysostomuksen eikä Jeromen 
erehtyväisiin, epäselviin ja häilyviin sanoihin, vaan Jeesuksen, Jumalan Pojan ja Hänen 
innoitettujen kirjoittajiensa Matteuksen, Luukkaan, Markuksen, Johanneksen, Pietarin, Jaakobin ja 
Paavalin, erehtymättömään sanaan. Jeesus on se, joka opastaa minua, ei Origenes, sillä 
jälkimmäinen oli syntinen, kuten minäkin ja ensinmainittu on iäti minun Vapahtajani ja Jumalani. 
Tiedän riittävästi Pyhistä Isistä vakuuttaakseni teidän ylhäisyydellenne, että se vala, jonka teemme, 
että hyväksymme Jumalan Sanan heidän yksimielisen hyväksymisensä mukaisesti, on surkea 
möhläys, jos ei rienaava väärä vala.” On selvää, että Pius IV, joka asetti tuon valan velvoitteen 
meidän kaikkien päälle, ei koskaan lukenut ainuttakaan osaa Pyhistä Isistä. Hän ei olisi syyllistynyt 
moiseen uskomattomaan möhläykseen, jos olisi tiennyt, että Pyhät Isät ovat yksimielisiä vain 
yhdessä asiassa, joka on, että ovat eri mieltä toistensa kanssa melkein joka asiassa; paitsi siinä, että 
kuten oletamme, Piuskin viimeisen Paavin lailla, oli liian ihastunut hyvään sampanjaan ja että hän 
kirjoitti tuon asetuksen ylellisen päivällisen jälkeen.”



Puhuin tämän viimeisen lauseen puoleksi vakavalla puoleksi leikillisellä tavalla. 

Piispa vastasi: ”Kuka kertoi teille tuon viimeisestä Paavistamme?” ”Teidän ylhäisyytenne kertoi 
minulle sen, kun onnittelitte minua apostolisesta siunauksesta, jonka nykyinen Paavi lähetti minulle 
Herrani Baillargeon'in kautta, 'että hänen edeltäjänsä ei olisi antanut minulle siunaustaan raittiuden 
saarnaamiseen, koska oli liian ihastunut viiniin!'” vastasin.

”Voi kyllä, kyllä! Muistan sen nyt,” vastasi piispa. ”Mutta se oli minun osaltani huono vitsi, josta 
olen pahoillani.” 

”Hyvä tai huono vitsi,” vastasin, ”ei silti ole yhtään vähemmän totta, että viimeinen Paavimme oli 
myös ihastunut viiniin. Kanadassa ei ole ainuttakaan Roomassa käynyttä pappia, joka ei olisi tuonut
tuota tietoa julkisena tosiasiana Italiasta.” 

”Ja mitä Herrani Prince sanoi siihen,” kysyi herra Brassard taas. 

”Juuri, kun olin saanut hänet nurkkaan aiheesta Neitsyt Maria, hän äkkiä lopetti keskustelun 
katsomalla kelloaan ja sanoen, että hänellä oli tapaaminen juuri sillä hetkellä.” 

Kohta tämän kivuliaan Pyhiä Isiä koskevan keskustelun jälkeen oli Jumalan tahto, että uusi nuoli 
piti työnnettämän roomalaiskatoliseen omaantuntooni ja se meni läpi täydellisesti itsestäni 
riippumatta. 

Minut oli kutsuttu pitämään kolme saarnaa Vareness'ssa. Toisena päivänä teenjuonnin aikaan 
saarnattuani ja kuunneltuani rippejä koko iltapäivän olin tulossa kirkosta kappalaisen kanssa, kun 
puolivälissä matkaa pappilaan meidät kohtasi köyhä mies, joka näytti enemmän haudasta 
nousseelta, kuin elävältä ihmiseltä; hän oli ryysyjen peittämä ja hänen kalpeat vapisevat huulensa 
osoittivat, että hänet oli alennettu inhimillisen kurjuuden äärimmäiselle tasolle. Ottaen pois hattunsa
kunnioituksesta meitä kohtaan hän sanoi pastori Primeau'lle vapisevalla äänellä: ”Tiedättehän herra 
kirkkoherra, että vaimoparkani kuoli ja haudattiin 10 päivää sitten, mutta minä olin liian köyhä, että 
hautajaismessua olisi voitu pitää hänen hautauspäivänään ja pelkään, että hän on kiirastulessa, 
koska melkein joka yö näen hänet unissani palavien liekkien ympäröimänä. Hän huutaa minua 
apuun ja pyytää minua järjestämän messun (high mass), että hänen sielunsa saisi levon. Tulen nyt 
pyytämään teitä; olkaa niin ystävällinen ja pitäkää tuo messu hänelle.”

"Tietysti,” vastasi kappalainen, ”vaimonne on
kiirastulen liekeissä ja kärsii siellä
sanoinkuvaamatonta tuskaa, jota voidaan
helpottaa vain pyhällä messu-uhrilla. Antakaa
minulle viisi dollaria, niin pidän messun
huomenna aamulla.” 

”Tiedätte hyvin herra pappi,” vastasi miesparka
anovalla äänellä, ”että vaimoni on ollut suuren
osan vuotta sairas, kuten itsekin,. Olen niin
köyhä, etten voi antaa teille viittä dollaria!” 

”Ellette voi maksaa, ette voi saada messua
pidetyksi. Tiedättehän, että se on sääntö. Minulla ei ole valtaa muuttaa sitä.” 

Kappalainen sanoi nämä sanat korkeaan ja tunteettomaan sävyyn, mikä oli täysin vastakkainen 
sairaan miesparan vakavuudelle ja ahdingolle. Ne tekivät minuun hyvin tuskallisen vaikutuksin, 



sillä tunteeni olivat hänen puolellaan. Tiesin kappalaisen olevan hyvin varakas, johtajana 
seurakunnassa, joka oli yksi Kanadan rikkaimpia; että hänellä oli useita tuhansia dollareita pankissa.
Toivoin aluksi, että hän suostuisi ystävällisesti hänelle esitettyyn pyyntöön puhumatta maksusta, 
mutta petyin. Ensimmäinen ajatukseni kuultuani tämän kovan sanan, oli työntää käteni taskuuni ja 
ottaa sieltä yksi useista viiden dollarin kultarahoista, jotka minulla oli ja antaa se köyhälle miehelle, 
että hän voisi vapautua hirveästä huolestaan vaimonsa suhteen. Mielessäni kävi myös sanoa hänelle:
”Minä pidän teidän messunne huomenna ilmaiseksi.” Mutta voi! Minun on häpeäkseni 
tunnustettava, että olin liian pelkurimainen tekemään sellaista jaloa tekoa. Minulla oli vilpitön halu 
tehdä se, mutta pelko, että olisin loukannut tuota pappia, joka oli minua vanhempi ja jota olin aina 
suuresti kunnioittanut, esti minua. Minulle oli selvää, että hän olisi pitänyt tekoani käytöksensä 
tuomitsemisena. Tuntiessani häpeää omasta pelkuruudestani ja vielä enemmän närkästystä itseäni 
kohtaan, kuin kappalaista, sanoi hän hämmentyneelle miesparalle: ”Tuo nainen oli teidän vaimonne;
ei minun. Se on teidän asianne, ei minun, katsoa kuinka saatte hänet ulos kiirastulesta.” 

Minuun kääntyen hän sanoi mitä ystävällisimmin: ”Olkaa ystävällinen sir, tulkaa teelle.” 

Olimme tuskin lähteneet, kun köyhä mies korotti äänensä ja
sanoi mitä liikuttavimmasti: ”En voi jättää vaimoparkaani
kiirastulen liekkeihin; ellette voi pitää isoa messua (high
mass), lukisitteko viisi pientä messua (low mass) hänen
sielunsa pelastamiseksi noista polttavista liekeistä?” 

Pappi kääntyi häneen ja sanoi: ”Kyllä, voin lukea viisi pientä
messua ottamaan vaimonne sielun pois kiirastulesta, mutta
antakaa minulle viisi shillinkiä, sillä pienen messun hinta on
yksi shillinki.” 

Köyhä mies vastasi: ”En pysty sen paremmin antamaan yhtä
dollaria kuin viittä. Minulla ei ole senttiäkään ja minun kolme pientä lapsiparkaani ovat yhtä 
alastomia ja nälkäisiä kuin minäkin.” 

”Hyvä, hyvä,” sanoi kappalainen, ” kun kuljin tänä aamuna talonne edestä, näin kaksi kaunista 
imevää porsasta. Antakaa minulle toinen niistä ja minä luen teidän viisi pientä messuanne.” 

Köyhä mies sanoi: ”Hyvä naapuri antoi minulle nämä pienet porsaat, että voisin kasvattaa ne ensi 
talven ruuaksi lapsiparoilleni. He varmasti nääntyvät nälkään, jos annan porsaani pois.”

En voinut enää kuunnella tuota outoa vuoropuhelua, jonka jokainen sana vajosi sieluuni kuin 
palavat hiilet. Olin poissa tolaltani häpeästä ja inhosta. Jätin äkkiä sielujen kauppiaan 
viimeistelemään kauppojaan, menin makuuhuoneeseeni, lukitsin oven ja vajosin polvilleni itkemään
sydämeni pohjasta. 

Neljännestunnin kuluttua kappalainen koputti ovelleni ja sanoi: ”Tee on valmista, olkaa hyvä tulkaa 
alas!” Minä vastasin: ”En ole kunnossa; tarvitsen vähän levätä. Älkää pahastuko, jos en juo teetäni 
tänä iltana.” 

Tarvittaisiin minua taitavampi kynänkäyttäjä kirjoittamaan totuudellinen historia siitä unettomasta 
yöstä. Tunnit olivat pitkiä ja pimeitä.  

”Jumalani, Jumalani!” huusin tuhannen kertaa, ”onko mahdollista, että minulle niin kalliissa 
Rooman kirkossa voi olla sellaista iljetystä, kuin olen nähnyt ja kuullut tänä päivänä? Kallis ja ihana
Vapahtaja, jos vielä olisit maan päällä ja näkisit Israelin tyttären sielun vajonneena palavaan pätsiin,



niin vaatisitko sinä shillingin sen ulos ottamisesta? Pakottaisitko sinä köyhän isän nälkää näkevine 
lapsineen antamaan viimeisen palansa leipää Sinun suostuttamiseksi sammuttamaan palavat liekit? 
Sinä olet vuodattanut viimeisenkin veripisarasi pelastaaksesi hänet. Ja kuinka julmia, kuinka 
armottomia, me, Sinun pappisi olemmekaan tuolle samalle kallisarvoiselle sielulle! Mutta 
olemmeko me todella Sinun pappejasi? Eikö ole rienausta kutsua itseämme Sinun papeiksesi, kun 
emme ainoastaa laiminlyö uhrata kaikkemme tuon sielun pelastamiseksi, vaan tapamme nälkään 
köyhän lesken ja hänen orponsa? Mikä oikeus meillä on kiristää sellaisia rahasummia Sinun 
köyhiltä lapsiltasi heidän auttamisestaan ulos kiirastulesta? Eivätkö apostolit sano, että yksin sinun 
veresi voi puhdistaa sielun? 

Onko mahdollista, että syntisille on sellainen tulinen vankila kuoleman jälkeen ja ettet Sinä itse, 
eikä kukaan Sinun apostoleistasi, ole maininnut siitä sanaakaan? Useat kirkkoisät pitävät kiirastulta 
alkuperältään pakanallisena. Tertullianus puhui siitä vasta liityttyään montanolaisten lahkoon ja 
tunnustaa, että se ei ollut Raamatun kautta, vaan Montanuksen Puolustajan (kr. parakletos, 
puolustaja, Pyhä Henki) innoituksen kautta, että hän tiesi jotakin kiirastulesta. Augustinus, Pyhistä 
Isistä pyhin ja oppinein, ei löydä kiirastulta Raamatusta ja sanoo täysin varmasti, että sen 
olemassaolo on kyseenalainen; että itsekukin voi uskoa, mitä sen suhteen luulee oikeaksi. Onko 
mahdollista, että olen niin katala, että kieltäydyin ojentamasta auttavan käden tuolle köyhälle 
ahdistetulle miehelle pelosta, että loukkaisin julmaa pappia? Me papit uskomme ja sanomme 
voivamme auttaa sieluja ulos kiirastulen palavasta pätsistä rukouksillamme ja messuillamme: mutta 
sensijaan, että rientäisimme pelastamaan heitä, me käännymmekin noiden lähteneiden sielujen 
vanhempien, ystävien ja lasten puoleen ja sanomme: ”Antakaa minulle viisi dollaria; antakaa 
minulle shillinki ja minä lopetan nuo kidutukset; mutta ellette anna meille tuota summaa, me 
annamme teidän isänne, miehenne, vaimonne, lapsenne, tai ystävänne kärsiä noita kidutuksia vielä 
satoja vuosia!” Eivätkö ihmset heittäisi meidät jokeen, jos he kerran ymmärtäisivät 
halpamaisuutemme ja ahneutemme määrän? Eikö meidän pitäisi hävetä pyytää shillinki siitä, että 
otamme tulesta ihmisen, joka kutsuu meitä pelastamaan? Kuka muu, kuin pappi, voisi vajota niin 
syvälle turmelukseen?

Kestäisi liian kauan kertoa ajatukset, jotka kiduttivat minua tuon kauhean yön aikana. 
Kirjaimellisesti kastelin tyynyni kyyneleilläni. Ennen messun pitämistä seuraavana aamuna menin 
tunnustamaan rikollisen pelkuruuteni ja rakkauden puutteeni köyhää miestä kohtaan ja myös 
kauhean kiusauksen uskoani vastaan, joka kidutti omaatuntoani tuon yön pitkien tuntien aikana! Ja 
minä korjasin pelkuruuteni antamalla viisi dollaria tuolle köyhälle miehelle. 

Vietin aamun kuuntelemalla tunnustuksia kello kymmeneen, jolloin pidin hyvin sisältörikkaan 
saarnan synnin kauheudesta, minkä todistavat Kristuksen kärsimykset ristillä. Tämä puhe käänsi 
mieleni toisaalle ja antoi helpotusta saaden minut unohtamaan imevän porsaan surullisen tarinan. 
Saarnan jälkeen kappalainen talutti minut ruokasaliinsa, jossa hän ohjasi minut kunniapaikalle. 

Hän oli kuuluisa siitä, että hänellä oli yksi Kanadan parhaista
kokeista, erään Nova Scotia'n kuvernöörin leski, joka hänellä
oli taloudenhoitajanaan. Silmiemme edessä olevat ruokalajit
eivät heikentäneet hänen mainettaan. Ensimmäinen ruokalaji
oli imevä porsas, paahdettu taidolla ja täydellisyydellä,
jollaista en ollut ennen nähnyt; se näytti palaselta puhdasta
kultaa ja sen tuoksu olisi saanut veden katuvaisimmankin
erakon kielelle. 

En ollut maistanut mitään 24 tuntiin; olin pitänyt kaksi sisältörikasta saarnaa ja viettänyt kuusi 
tuntia kuunnellen ripittäytymisiä. Olin nälkäinen ja imevä porsas oli minulle suurin kiusaus. Oli 
todella kulinaarinen nautinto katsella sitä ja tuntea sen tuoksu. Sitäpaitsi se oli minun 



herkkuruokani. En voi salata, että todella tyytyväisenä katselin, kun kappalainen teroitti pitkän 
kiiltävän veitsen viilalla ja leikkasi kauniin siivun sen selästä tarjoten sen minulle. Olin liian 
nälkäinen ollakseni kovin kärsivällinen. Veitseni ja haarukkani olivat pian tehneet tehtävänsä. Olin 
viemässä suuhuni houkuttelevaa ja mehevää suupalaa, kun yhtäkkiä muisto köyhän miehen 
imevästä porsaasta iski mieleeni. Laitoin sen palasen lautaselleni ja ahdistuneena katsoin 
kappalaiseen ja sanoin: ”Sallitteko minun kysyä tästä ruokalajista?”

”Jo vain, kysykää minulta, ei vain yksi, vaan kaksikin kysymystä ja minulla on ilo vastata teille 
parhaan kykyni mukaan,” hän vastasi hienojen tapojensa mukaisesti. 

”Onko tämä se eilinen köyhän miehen imevä porsas?” kysyin.  

Purskahtaen hillittömään nauruun hän vastasi: ”Kyllä, juuri se se on. Ellemme voi ottaa pois köyhän
naisen sielua kiirastulen liekeistä, me ainakin syömme imevää porsasta!” Muut 13 pappia täyttivät 
huoneen naurulla osoittaen arvostavansa isäntänsä nokkeluutta. 

Heidän naurunsa ei kuitenkaan kestänyt kauan. Tuntien häpeää ja hallitsematonta närkästystä minä 
työnsin lautaseni pois niin voimakkaasti, että se meni pöydän toiselle laidalle ja melkein putosi 
lattialle ja sanoin tuntien sanoinkuvaamatonta inhoa: ”Kuolen ennen nälkään, kuin syön tätä 
inhottavaa ruokalajia; minä näen siinä köyhän miehen kyyneleet; näen siinä hänen nälkäisten 
lastensa veren; se on sielun hinta. Ei! Ei, hyvät herrat; älkää koskeko siihen. Tiedättehän herra 
kappalainen, kuinka 30 000 pappia ja munkkia teurastettiin Ranskassa vuoden 1792 verisinä 
päivinä. Juuri tällaisten vääryyksien vuoksi Jumala Kaikkivaltias vieraili Ranskan kirkossa. Sama 
tulevaisuus odottaa meitä täällä Kanadassa sinä päivänä, kun ihmiset heräävät unestaan ja näkevät, 
että sensijaan, että olisimme Kristuksen palvelijoita, olemmekin katalia sielujen kauppiaita 
uskonnon naamion takana.” 

Kappalaisparka, niin sanojeni vakavuuden, kuin myös tietoisuutensa syyllisyydestään järkyttämänä 
sammalsi jotakin puolustuksekseen. Imevä porsas jäi siihen ja päivällisen loppuosa muistutti 
enemmän hautajaisia, kuin seurallista ateriaa. Jumalan armosta olin lunastanut edellisen päivän 
pelkuruuteni, mutta olin kuolettavasti haavoittanut kappalaisen ja hänen ystäviensä tunteita ja iäksi 
menettänyt heidän suosionsa. 

Näin Jumala ohjaili kelvottoman palvelijansa askelia tälle tuntemattomilla tavoilla. Raivoisat 
myrskyt puhalsivat alati hauraan haahteni ympärillä ja repivät purjeeni riekaleiksi. Kuitenkin 
jokainen myrsky työnsi minua itsestäni riippumatta kohti iankaikkisen elämän rantoja, jonne minun 
oli määrä turvallisesti saapua joitakin vuosia myöhemmin. 


