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RAISA MARIA TOIVO

Reformaatio

1. Johdanto

Reformaation 500-vuotisjuhlien alla 2015 Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus

suositteli, että juhlan aiheesta ei käytettäisi termiä uskonpuhdistus vaan reformaatio. Lehdistössä tämä

raportoitiin kädenojennuksena katoliselle kirkolle ja yrityksenä välttää vastakkainasetteluja:

reformaatiota pidetään neutraalimpana ilmauksena, joka viittaa paitsi tapahtumiin, joissa

protestanttiset kirkot erosivat katolisesta, myös reformaatiokauden käynnistämiin lukuisiin erilaisiin

yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin kehityksiin kaikkien länsimaisten kirkkojen – siis myös katolisen

kirkon – piirissä.1 Kirkkohallituksen päätöksen ja juhlavuoteen liittyvän uutisoinnin sekä julkaisujen

myötä reformaation-käsite on hiljalleen palautunut yleiskieleen, vaikka moni toimittaja kyseli vielä

puolitoista vuosisataa valta-asemaan pitäneen uskonpuhdistuksen perään. Kielitoimisto ei anna

aiheesta yksiselitteistä ohjetta. Vastakkainasettelun välttäminen ei kuitenkaan ole tärkein syy

reformaatio-käsitteen käyttämiselle.

Seuraavassa tarkastellaan, mitä käsitteitä 1500-luvun uskonnollisista kulminaatioista on

Suomessa myöhempien vuosisatojen kuluessa käytetty, ja miten käsitteen sisältö – se mitä

reformaatiolla tarkoitetaan ja mitä siitä ajatellaan – on aikojen kuluessa muuttunut. Vastauksia

etsitään 1500–1700-lukuja koskien toisaalta laki- ja asetusteksteistä ja toisaalta uskonnollisista

teksteistä. Myöhemmin tähän liittyvät 1800-luvulla kasvanut suomenkielinen sanomalehdistö ja

media. 1900-luvulle ja 2000-luvulle tultaessa saarnojen, lakien tai muiden tekstien kirjoittajien tai

toimittajien rinnalle tarkasteltavaksi nousevat historian- ja kirkkohistorian tutkijat ja se, mitä he

ovat käsitteellä ymmärtäneet.2 Tavoitteena ei ole kaiken kattava yksityiskohtainen tarkastelu, vaan

yleiskuva, jossa nostetaan esimerkin omaisesti näkyville reformaatioiden käsitteen historian

olennaisia piirteitä ja kohtia, joissa nämä piirteet tai niihin liittyvät muutokset erityisesti näkyvät.

2. ’Reformationi’ tai nimetön tapahtuma

1 Helsingin Sanomat 5.7.2015, http://www.hs.fi/kotimaa/a1436062190118; Turun Sanomat 4.7. 2015.
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/790359/Termi+uskonpuhdistus+pannaan++katolista+kirkkoa+ei+haluta+loukata.
2 Kiitän professori Kaisa Häkkistä, joka auttoi alkuun aineiston keräämisessä ja korpusten käytössä, sekä FT Maija
Ojalaa, joka teki suurimman osan hauista. Artikkeli on kirjoitettu Suomen Akatemian rahoituksella (projekti n:o
285358).
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Yhtä, vakiintunutta suomenkielistä termiä luterilaiselle reformaatiolle ei ennen 1800-lukua ollut,

vaan sitä korvasi joukko ilmauksia.  Näistä tavanomaisin 1600‒1700-luvun kirjasuomessa oli usein

jokin vastine muiden kielten kanssa yhteiselle reformation tai reformatio-sanalle (< latinan reformare

’muotoilla uudelleen’). Esimerkiksi Kaarle X Kustaan asetus Meidän Christellisen Opin oikiast

hariotuxest ia Conservationist 1655 määrää: ”mutta sitä wastan / caicki mwt Jumalan palweluxet

estetäisin / owat he sixi cochta alusa Reformationin wastan ottanet ia tunnustanet / itzens siehen

mwtettoman Ausburgin Confessionin”.3

Reformatio on siis suomenkielisissä teksteissä jo ennen 1800-luvun puolivälissä vakiintunutta4

uskonpuhdistusta esiintynyt sana. Sekään ei kuitenkaan sekään ollut itsestään selvä tai ainoa

käytetty ilmaus. Usein reformaatiota tarkoittavat ilmaukset on johdettu puhtaasta opista, puhtaasta

sanasta ja Lutheruksen opista, mutta niidenkin käyttö alkaa varsin myöhään.

Viive vakiintumisessa johtuu suurelta osin siitä, että vielä 1500-luvulla luterilaisen uskon

käsitteen muotoilu ja sen vertailu muihin oli kesken. Luterilaisuuden synnyttäneiden

kehityskulkujen käsitteellistyminen yhdeksi sanaksi vielä kauemmin. Mikael Agricola pitäytyi

enemmänkin käytännön liturgisissa teksteissä ja harvemmin esitti teoreettisia kommentteja

dogmatiikasta, joten terminologiaakaan ei näy. Vaikka Euroopassa oli jo selvä, että Lutherin

seuraajien, muiden protestanttisten ryhmittymien ja katolisen kirkon välirikkoa oli mahdoton

paikata, ei suomeksi vielä tarvittu nimitystä kirkkopolitiikalle. Agricolan kuvaa reformaatiota

Rukouskirjan esipuherunossa5 näin:

Valitos nykyistä Mailma wastan. [A-I-095]

Muijnen annettin Papille raha

cosca Meno oli paha

Pauin säty / ia wärä wsco

sijelun myrcky / ia Rumin pusco

Wiettelys / ia Walhe iulki

3 Cuningal: May:in ASETUS / Meidän Christellisen Opin oikiast hariotuxest ia Conservationist / Techty Stockholmis
25. Junij Ao 1655. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.  Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Lait: 1600-
luvun asetustekstejä.  [As1655b-A1a] Jason Lavery sanoo Juhani Holman perusteella, että ”reformaatio – sana” on
tullut suomen kieleen 1732, viitaten Raimo Jussilaan ja tarkoittaen ilmeisesti nimenomaan suomenkieliseksi
vakiintunutta ortografista muotoa.  Lavery, 2017, 5; Holma 2008, 45; Jussila 1998, 220, 340.
4 Rapola 1960, 72.
5 Mikael Agricola: Rucouskirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.  Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen
korpus: Agricola. [A-I-095].
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Quin Taiuan Owet kijnisulki [A-I-095]

Mutta nyt on Oppi hywe

kirckas / callis / quin Nisun iywe ? [A-I-096]

Agricola ei kuvaa tapahtumia tai käännekohtia, toteaa vain, että ennen oli erilaista, nyt on oppi hyvä

ja kirkas. Tapahtumien (milloin, kenen toimesta tai millä tavoin tilanne muuttuu) sijasta ilmaukset

kiinnittyvät muutenkin oppiin ja uskoon.

Tapahtumiin, joilla puhdasta oppia tuotettiin tai vakiinnutettiin, ei reformatiota omempaa

suomenkielistä käsitettä ollut vielä 1600–1700-luvuilla. Usein niihin viitattiin joko uuden opin

puhtauden tai ”paavista” eroamisen kautta. Vuoden 1638 asetuksessa kirkonkymmenyksistä

selitetään miten kymmenystuotot ovat vähentyneet ”aina siitä ajast / cuin Paawin oppi tästä ensin

pois saatettiin / ja se puhdas Ewangeliumin oppi jällens sisältuotiin.”6 Florinuksen

kirkkolakisuomennos 1688 viittaa reformaatioon vielä pidemmällä tapahtumaketjujen kuvauksella:

oli Cuningas Gustaf Ensimäinen  / caikein ensimmäisin ja corkein Jumalan valittu ase / jonga

urholisuden ja suuresti tijtettäwän murhen-pitämisen cautta caickein corkeimman Jumala Cunniasta / ja

hänen callist ostetun Seuradundans ajallisest ja ijancaickisesti onnelisudesta / totinen / puhdas ja oikia

Evangeliumin Oppi / tuli täsä enämm~in wahvistetuksi ja lewitetyxi ja Pawilda sisältungettu

Kirckowalda / Herrainpäiwillä Wästeråsis / vuonna 1527 / Julkisen Asetusen cautta poispannux ja

muutetuxi.7

Varsinaisen käsitteen puuttumisen vuoksi reformaation tapahtumahistoriallisen kehityksen

avaamisen tarve johti pitkähköihin selityksiin: piti aina kertoa uudelleen, mistä tapahtumista oli

kyse.

Florinuksen suomennos Uppsalan kirkolliskokouksen tunnustuskirjalaitoksesta taas sanoo

tunnustuksen olleen käytössä ”sijtä ajasta, cuin evangeliumin totuus, corkiasa cunnia-muistos

6 Kuningallisen Maytt:in PLACATI , Tijondist eli Kymmenexist. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus [viitattu
26.6.2014].  (Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Lait ja asetukset. [AS1638-A1a].
7 Kircko-Laki Ja Ordningi / Jonga Suuriwaldias Cuningas ja Herra / Herr CARL Yxitoistakymmenes / Ruotzin Göthein
ja Wändein Cuningas / etc . Wuonna 1686 on andanut coconpanna / Ja Wuonna 1687 prändistä uloskäydä ja cuulutta /
Ynnä tähän soweliain Asetusten canssa Wuonna 1688 Suomexi käätty. TURUSA / Präntätty Johan Winterildä /
Cuningalliselda Kirjain Pränttäjäldä. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus: Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen
korpus: Henrik Florinus] (suom.): Kircko-Laki Ja Ordningi. Näköispainos 1986. [Flor1688-04].



5

ylistetyn cuningas Gustawin hallituxen aicana, pawilaisesta pimeydestä, Jumalan armon cautta,

jällens walkeuteen tuli – –.”8

Hieman yli vuosisataa myöhemmin Antti Lizelius, luodessaan seurakuntansa Mynämäen

historiakuvaa, aloittaa reformaatiota koskevan kuvauksensa näin:

4 Pykälä Evangeliumillisen eli nijn kutzutun Lutheruxelta puhdistetun opin alkamisesta Suomesa .

[Liz1780-243]

Koska me nyt yhdeltä puolen mielehemme johdatamme sitä suuresti surkuteltavata ja sieluja

surmavaista tilaa , josa ihmiset Pavin opin alla pimeydesä ihmisten walheopin exytyxisä ja taikaus

Jumalan palveluxesa oleskelit , josta tilasta edellä käyväisesä pykälesä tieto annettu on : ja toiselta

puolen otamme tarkan ajattelemisen ja tutkinnon ala , sen werrattoman armon ja onnen , että Se Suuri

Jumala puhtan Jumalan Sanan ja Evangeliumillisen opin , sen kallin Jumalan aseen , Doktor Martinus

Lutheruxen kautta meille saatti . Joka näin tapahtui.9

Tapahtumahistorian oman käsitteen kehittymisen hitaus voi johtua siitä, että ensin oli tarpeen

käsitteellistää usko ja oppi. Toisaalta myös tapa, jolla usko ja oppi käsitteellistettiin, oli omiaan

hidastamaan tapahtumahistoriaa kuvaavien sanojen kehittymistä. 1500–1600-lukujen Ruotsissa ja

Suomessa luterilainen oppi haluttiin nähdä alkuperäisenä kristinuskon muotona, ja reformaatio

paluuna alkuperäiseen. Tällöin aikakäsitys asettuu niin päin, että vaikka ”puhtaan opin jällens tulo”

oli tärkeä, se oli silti osa ikuista jatkumoa pikemmin kuin oma ajanjaksonsa. ”Paavin erhetys” sen

sijaan esiintyi omana erillisenä, tilapäisenä ja lyhyehköksi esitettynä ajanjaksona. Sama näkyy myös

seuraavassa lähemmin tarkasteltavassa puhtaan opin retoriikassa.

3. Puhdas Lutheruksen oppi ja erhetys

8 Florinus, Henric Mathiasson, Confessio fidei, se on: sen christillisen uscon tunnustus, jonga Jumalan seuracunda
Ruotzin waldacunnas, yhteisest usconut ja tunnustanut on, sijtä ajasta, cuin evangeliumin totuus, corkiasa cunnia-
muistos ylistetyn cuningas Gustawin hallituxen aicana, pawilaisesta pimeydestä, Jumalan armon cautta, jällens
walkeuteen tuli. Ja sitte wuona 1572. cuningas Johan wainan hallituxen alla, Upsalan yhteisesä pappein- cocouxesa
wast'udest wahwistettu. Ja wielä edespäin wuonna 1593. sijnä christilisesä ja wapasa conciliumis, joca samasa paicasa
pidettin, caikilda waldacunnan säädyildä, alakirjoituxilla ja sineteillä tuli wahwistetuxi ja tuetuxi, caikille christin-
uscowaisille ja jälken tulewaisille uscollisexi neuwoxi, terwellisexi wahwistamisexi, ja muttamattomaxi testamentixi.
Mutta nyt wast'udesta cuningallisen majestetin armollisimman käskyn jälken ylöspandu ja prändistä ulosannettu, tänä
sisäll'olewaisna wuonna, joca on se sadas saman Vpsalan cocouxen jälken. Prändätty Turusa : Johan Winterildä, anno
Christi 1693.
9 Antti Lizelius: TIEDUSTUSKIRJA. Tämän Mynämäen Pitäjän, erinomattain Pohjanpuolisen korpikunnan Jumalan
palveluxen pitämisen muodosta ; mutta kaikkein erinomaisemmasti tämän Bethelin kappelin Wehmalaisten kyläsä
alkuperustuksesta, wapaudesta, wihkimisestä ia toimeen saattamisesta. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus: Sisältyy
kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Lizelius [Liz1780-243].
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Luterilainen tapa hoitaa kirkollinen elämä käsitteellistyi ensin. Siihen viitattiin ilmeisesti jo varsin

varhaisessa vaiheessa ”puhtaalla opilla” ja (ehkä ennen kaikkea) ”puhtaalla sanalla”, varsinkin

Ruotsissa. Puhdas tai paljas sana, nudum textum oli ilmaus, joka tarkoitti alun perin lähinnä

Raamatun tai Uuden Testamentin tekstiä ilman selityksiä. Se oli käytössä luterilaisia ja

luterilaisuutta laajemmin, vaikka se jo myöhäiskeskiajalla yhdistettiin usein katolisessa kontekstissa

epäilyttäviin, uudistushakuisiin saarnakäytäntöihin.10 Reformaation edetessä, varsinkin siellä, missä

luterilainen versio sai ensin tai eniten jalansijaa, puhdas sana yhdistettiin selvemmin Lutherin

oppiin: Niinpä Västeråsin resessin (1527) määräys, että valtakunnassa tästä lähtien piti saarnata

”ainoastaan kirjoituksista” (sola scriptura)11 tai Vadstenan munkeille annettu määräys että kaikkien

valtakunnan pappien oli ”saarnattava evankeliumia ja Jumalan sanaa ainoastaan”12  todennäköisesti

tarkoitti kaikille asianosaisille varsin selvästi luterilaista oppia. Kun yhteys Roomaan rikottiin sekä

ordinantian määräyksissä piispuudesta että hylkäämällä ”hyvät vanhat kristilliset”13 tavat

useammista ehdotuksista huolimatta ”puhtaan tekstin” rinnalta, oli muita vaihtoehtoja Ruotsissa

vielä varsin vähän tarjolla. 14 Euroopan kritiikkiliikkeiden saarnoja kuvattiin usein latinaksi ja

Västeråsin resessin sekä Vadstenan luostaria koskevan määräyksen ilmaukset olivat ruotsinkielisiä.

Vuosisadan kuluessa ruotsalainen oppitermistö levisi suomeenkin.

Agricolan teoksista löytyy 32 kohtaa, joissa puhutaan oikeasta, puhtaasta tai evankeliumin

opista.15 Kun suurin osa niistä oli Uuden Testamentin kirjeitä, niissä tietenkin tarkoitetaan

alkukirkon oppia, jonka itsestään selvästi oletetaan olevan myös luterilainen oppi – reformaatioon

tapahtumana Raamatun suomennoksissa ei tietenkään viitata. 1600- ja etenkin 1700-luvuilla

suomeksi puhuttiin ”Lutheruksen opista” tai ”puhtaasta evankeliumin opista” ja ”puhtaasta

kristillisestä opista”. Esimerkiksi Mathias Salamniuksen Johannes Getzelius vanhemman

hautajaisiin kirjoittama muistoruno kertoo, miten edesmennyt piispa Sattuwat sanat pyhimmät /

Kylmän käändäwät Sydämmen Eipä juttuja juttele / Turhill' aicoja upota / Puhtahan opin puhupi.16

Samassa tekstissä esiintyy myös ”Chatechismus wielä caunis / Luja oppi Lutheruxen”.

10 Spencer 1993; Ashton 1984; Ghosh 2001, 86–111,107–110, 128.
11 Gustaf den Förstes Registratur (GR) 1527, 241ff.
12 predika evangelium och Guds ord allena”. GR 1524, 252ff.
13 ”goda, gambla och Christeliga sedvänjor”, Svenska Riksdagsakter (SRA) I, 80, 109f.
14 Kjöllerström 1960, vol 26, nr 1:41–98.
15 Agricola 1987. Mikael Agricolan teokset. Aineistona on Agricolan teosten 1–3 uudistettu näköispainos vuodelta 1987
(WSOY, Porvoo). Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Agricola.
http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/agricola/agricola_coll_rdf.xml.
16 Mathias Salamnius: Surullinen Ja Jumalinen Jälkimuisto, Corkiast oppenest Herrast, Doctor Johan Gezeliuxest
(muistoruno). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus.  Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus:
Ruumissaarnoja ym. puheita ja muistorunoja 1600-luvulta. Salam1690b-I1b.
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Johannes Thuronius taas kirjoitti Messukylän ja Teiskolan kirkkoherran Magnus Walleuksen

ruumissaarnassa 1600-luvun lopulla: ”Hän on ahkeroinnut kijnnirippua Jumalan Puhtasa ja

opettawaisesa Sanasa.” 17 Vuonna 1771 Thomas Steenbäck kirjoitti Kuningas Adolf Fredrikin

muistoksi:

Nijncuin Ewangeljumillinen Cuningas , ja uscon Edeswastaja , on HÄN , Herran awulla , cohdallans

pitänyt meidän Seuracundiamme , wapahina waarallisista wääräin lahkocundain sisälle secoittamisista ,

meidän puhtaasa Opisamme , ja Christillisesä Uscosamme ja Jumalan palweluxesamme ; nijn ettei

wiettelewäiset Opin erhetyxet , ja perijumalattomudet , ole wielä saaneet julkista istuinda Waldacunnan

rajain sisällä.18

Yllä lainatut saarnamiehet puhuivat varmuudella luterilaisesta opista, mutta heidän omia

aikalaisiaan koskevat muistosanat eivät silti viittaa reformaatioon, vaan luterilaiseen ortodoksiseen

oppiin. Reformaatio ei edelleenkään eroa omaksi tapahtumakseen tai ajanjaksokseen: 1600-luvulla,

jota myöhemmin on nimitetty puhdasoppisuuden ajaksi, korostus on pysyvässä puhtaassa opissa, ei

reformaation tapahtumissa. Sama koskee ainakin jossain määrin myös ruotsinkielisiä tekstejä:

vaikka reformaatio sanana esiintyy jo 1500-luvulla, se tarkoitti tavallisemmin uudistamista ja

uudistusta: vaikkapa sotaväenrykmentin uudistusta, lainsäädännön uudistusta, henkilökohtaista

parannusta. Vaikka Olaus Petri nimitti jo 1527 totesi ruotsiksi ettei ”maailman parannus … tässä

vaiheessa ole Lutherin reformaatio, vaan Jumalan”, tavallisemmin erityisen käänteentekevän

tapahtuman merkityksen Reformaatio-sana saa vasta 1700-luvulla.19 Ruotsiksi Reformaatio

historiallisena tapahtumana kuitenkin vakiintui huomattavan paljon aikaisemmin kuin suomeksi ja

sen voi löytää esimerkiksi Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo-lehden sivuilta toistuvasti.20

Yllä esitetyistä lainauksista voi lukea, että oman opin ja dogman puhtaus ja oikeellisuus on

1500–1600-luvun luterilaisten retoriikan olennainen osa – ainakin silloin kun puhuttiin teologeja ja

seurakuntapapistoa laajemmalle yleisölle. Retoriikassa korostuu myös ajatus siitä, että luterilainen

17 Johannes Thuronius: Christuxen Hengellisen Sotamiehen woiton Cruunu (ruumissaarna). Helsinki: Kotimaisten
kielten keskus.  Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Ruumissaarnoja ym. puheita ja muistorunoja 1600-
luvulta. Thu1689-4.
18 Thomas Steenbäck: Wanhurscauden Catomatoin Cunnia-Kruunu, Christillisesä Ruumin Saarnasa, Hänen
Corkeimmastautuan Majestetinsä, Suuriwaldiahimman Ruotzin Cuningan, Cuningas ADOLPH FRIDRIKIN Corkiana
Hautaus-Päiwänä, Sekä Ruotzalaisen että Suomalaisen, juhlallisesti cocoontullehen, Seuracunnan edesä, molemmilla
kielillä, Brahen Caupungin, ja Salon Pitäjän Emäkircosa, 30 päiwänä Heinä Cuulla, Wuonna 1771, eteenasetettu
THOMAS STENBÄKILDÄ Kirckoh. Sielä STOCKHOLMISA, Prändätty Cuning:sesa Suomalaisesa Präntisä , 1771 .
Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.  Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Ruumissaarnoja ym. puheita ja
muistorunoja 1600-luvulta. [Sten1771–25].
19 Svenska Academiens Ordbok: Reformation. https://www.saob.se/artikel/?seek=reformation&pz=1
20 esom. Tidningar Utgifne af ett Sällskap i Äbo no 9, 27.2.1772, sivu 3 tai no.12, 19.3.1772, sivu 1.
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puhdas oppi oli alkuperäinen. Katolinen, paavin oppi sen sijaan oli jotain siihen päälle liimattua,

koristelua ja turmeltunutta, jonka jälkeen ”jällens” palattiin alkuperäiseen, Raamatun mukaiseen.

Teologiassa ja sekä liturgisessa että pastoraalisessa keskustelussa eli puhtauden ja puhdistamisen

rinnalla vähintään 1500-luvun lopulta 1600-luvun läpi myös toisenlainen diskurssi, joka korosti

luterilaisuutta maltillisena oppina, joka pitäytyi sekä Raamatun käskyissä ja kielloissa, että sen

käskemättä jättämisissä – se, mistä Raamattu ei puhunut mitään, ei ollut kiellettyä eikä käskettyä,

sen suhteen luterilaisella oli vara valita. Se ei sinänsä välttämättä ollut ristiriidassa ”puhtauden”

ajatuksen kanssa: myös kieltojen lisääminen Raamattuun vain sillä perusteella, että jotain ei käsketä

tekemään, olisi ollut ylimääräistä.21

1700-luvulla erityisesti Lutheruksen opin ja uskon sanasto lisääntyi, vaikka ehkä pelkästään

materiaalin lisääntymisen vuoksi, sillä oikean tai puhtaan opin sanasto ei sen rinnalla vähene.  1700-

luvun puolivälin ja sen jälkeisistä asetusteksteistä löytyy useita viittauksia nimenomaan Lutherin

uskoon – taustalla voi näkyä pietismin vaikutus siihen, että oikea oppi täytyi määritellä

aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Vuoden 1747 hallitusmuodon suomennoksessa säädyt

pidättävät vallan valita kuninkaallisen perheen lasten opettajat

Cuning:sten Lasten soweljaxi ylöscaswatamisexi ja opetuxexi Meidän puhtasa Ewangeliumim ja

Lutheruxen opisa ja caikisa Cuningallisisa awuisa , tawoisa ja tiedoisa , jotca owat nijn cuin

perustuxet yhteen sen päälle seurawaiseen oikiaan ja ymmärtäwäiseen Hallituxeen.22

Aadolf Fredrikin hallitsijanvakuutuksessa lupaus kasvattaa lapsensa juuri luterilaisessa uskossa on

vielä korostetumpi:

§ . 1 . Cosca en Me sijnä puhtaasa Evangeliumillisesa- Lutheranin Opisa ole ainoastansa syndyneet ja

ylöscaswatetu, waan myös olemma wissit ja wagaat sen Jumalallisesta Totudesta; Nijn lupaamme ja

wacuutamme Me, että Jumalan Armon cautta, Meidän cuoleman hetkeemme asti sijnä aina pysyä, ja

andaa Meidän Lapsemme eli Perillisemme, jotca Jumala Meille Hänen Maij:tinsä, Meidän Corkiasti

racastettawan Puolisomme canssa lahjoittanut eli lahjoittawa on sijnä Lutheranin Uscosa

ylöscaswattaa , nijn että Me, sen wuonna 1720, sinä 2 päiwänä Touco-Cuusa tehdyn ja wahwistetun

Hallituxen-Formun eli Muodon jälkeen, woimasa pidämme sen puhtaan ja oikian Ewangeliumillisen

21 Laasonen 1998; Heal 2005; Burnett 2011.
22 Cuning:sen Maij:tin Ja Waldacunnan Säätyin Wahwistettu Hallituxen-MUOTO , Annettu Stockholmisa sinä 2 . päiw .
Touco-Cuusa 1720 . Cum Gratia & Privilegio S:ae R:ae Maj:tis . STOCKHOLMISA , Prändätty Cuningal . Kirj .
Präntäj . HENRICH C . MERCKELin Leskeldä , 1747 Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.  Sisältyy kokoelmiin
Vanhan kirjasuomen korpus: 1700-luvun asetustekstejä As1747p-A3b.
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Uscon, joca on perustettu Prophetain ja Apostolein Kirjoisa , lyhyesti cocoonpandu sijnä

muuttamattomasa Ausburgin Tunnustuxesa , ja in Libro Concordiae eli Yximielisyden Kirjasa selitetty ,

ja sitten wuonna 1593 . Upsalan Cocouxesa caikilda Waldacunnan Säädyildä suostuttu ja wastaanotettu

, johon, Cuningaan Gustavin sen Ensimmäisen Perindö-Yhteensopimisen jälkeen Waldacunnan canssa ,

caicki Hänen Successorinsa eli Jälkeentuliansa, Ruotzin Cuningaat , nijn cuin Perustus-Lakijn , sidotut

owat.

Samalla tawalla lupaamme Me myös , että tahtoa woimasa pitää ja warjella caicki Ruotzin

Waldacunnan Säädyt, Hengelliset ja Mailmalliset, corkeemmat ja alhaisemmat, mainitusa Lutheranin

Uscosa, Jumalan puhtaasa ja selkiäsä Sanasa, ja nijden Pyhäin Sacramentein oikiasa ja totisesa tawasa ,

peräti nijn cuin se, Cuningaan Gustavin sen wijmmeisen ja Cuningas Johannexen sen Ensimmäisen

Hallituxen aicana , täsä Waldacunnasa on harjoitettu eli tawallinen ollut, mutta sitte Upsalan Cocouxisa

wuonna 1593 ja wuonna 1693, Yhteisten ja yximielisten Päätösten cautta , wahwistetuxi tuli: Ja Meidän

pitä sen edelläpäin mainitun Ewangeliumillisen Opin muuttamattomasa puhtaudesa woimasa pitämän,

caickea wäärää Jumalan palwelusta eli wäärää uscoa ja julki wäkiwaldaa wastaan rehellisesti

warjeleman ja suojeleman , ja sentähden , cosca sitä tarwitaan, andaa Meidän Hengemme ja Weremme

aldijxi.23

Lutheruksen usko ja puhtaan evankeliumin usko yhdessä määrittivät oppia entistä tiiviimmällä

tavalla. Tapahtumiin, joiden myötä uskosta ja opista oli tullut valtakunnassa tavallisia, ei

edelleenkään viitattu yhdellä tietyllä sanalla, vaan pitkillä tapahtumakuvauksilla.

Puhtaus, joka ymmärrettiin Raamatun käskyjen ja kieltojen ylivertaisena merkityksenä oli myös

tapa verrata omaa muihin tunnustuksiin. Niistä kuitenkin puhuttiin ylimalkaisesti. Katolisuuteen

viitattiin lähinnä paavin vallan ja eksytysten tai derogatoristen pyhimyksiin, aneisiin ja yleensä

Maria-kulttiin liittyvien tapakuvausten kautta, kuten Sorolaisen Postillan esipuheessa: ”lucevat

nimettäin  / sata ja wijsikymmentdä Engelin tervehdysta ja wijsitoistakymmentä (sic)  Isä Meidän

Rucousta – – ja sawat palio aneita ia syndins antexi waica cuinga caucana sydän ia aiatos siitä

on”.24

Muihin protestanttisiin suuntauksiin seurakuntalaisille tarkoitetussa saarna- ja

katekismusmateriaalissa viitattiin ylipäänsä harvemmin, mutta esimerkiksi Sorolaisen postilla

viittaa tiukempiin protestanttisiin suuntauksiin – niihin, jotka kielsivät kaikki tai ainakin kaikki ne

23 Ruotzin Cuningaan-Wacuutus . Annettu Hänen Cuning:selda Maij:tildänsä silloin cuin Hän corgotettijn Cuning:selle
Istuimelle sinä 25 päiw . Marras-Cuusa 1751.Cum Gratia & Privilegio S:ae R:ae Maij:tis.  STOCKHOLMisa ,
Prändätty , Directeurildä ja Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä JACOB MERCKELLildä 1757. Helsinki: Kotimaisten
kielten keskus.  Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: 1700-luvun asetustekstejä. As1757aa-A1b,
As1757aa-A2a.
24 Sorolainen 1621, 7–8.
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seremoniat, joita Raamatussa ei käsketty noudattaa – ”sakramentisteina”.25 Neutraalimpi tapa viitata

toisiin suuntauksiin oli johtajien ja opettajien nimellä – mutta tätä suomalaiset kirkonmiehet ja

kihlakunnanoikeuksien tuomarit usein myös välttivät tietoisesti. Näin oli kenties siksi, ettei

esimerkiksi uskonnollisten rikkeiden ja rikosten käsittelyissä ollut tärkeää, miten eri tavoin tavat ja

käytänteet olivat erheellisiä, riitti että ne olivat. Toinen syy saattoi olla halu välttää sitä, että

nimeämällä ja ruotimalla kilpailevia uskonsuuntauksia yleinen käsitys niistä täsmentyisi ja leviäisi

ja ne saisivat enemmän painoarvoa. 1686 Kirkkolaissa ”wieras religio” ja ”toinen oppi”26 olivat

riittävät termit kaikille ei-luterilaisille. Christianus P. Procopaeus: Uscollinen ja hywä Jumalan

Huonen Haldia (ruumissaarna) viittaa muihin tunnustuksiin seuraavasti:

sillä minä tiedän / minun Lähtemiseni jälken / teidän secan tulewan hirmuiset Sudet iotca ei Lauma

armahda / ja teidän seastan nousewat Miehet iotca wärä Opetusta puhuwat ja wetäwät Opetuslapsia

tygös $Act . 20:28 . 29 . $ .27

Lähes vuosisataa myöhemmin Thomas Steenbäck asetti vastakkain oman, puhtaan opin ja

viettelevät opin erehdykset:

Nijncuin Ewangeljumillinen Cuningas , ja uscon Edeswastaja , on HÄN , Herran awulla , cohdallans

pitänyt meidän Seuracundiamme , wapahina waarallisista wääräin lahkocundain sisälle secoittamisista ,

meidän puhtaasa Opisamme , ja Christillisesä Uscosamme ja Jumalan palweluxesamme ; nijn ettei

wiettelewäiset Opin erhetyxet , ja perijumalattomudet , ole wielä saaneet julkista istuinda

Waldacunnan rajain sisällä.28

Luterilaisten muista tunnustuksista käyttämät derogatoriset ilmaukset eivät tietenkään millään lailla

vastanneet näiden suuntien itsestään käyttämiä ilmauksia. Luterilaisten itsestään käyttämät

ilmaukset eivät nekään olleet samoja kuin ne, joita muut heistä käyttivät. Saattaa kuinkin olla

huomionarvoista, että vaikka luterilaisuuden mainitaan usein olleen vastustajien Lutherin seuraajille

antama pilkkanimi, näyttävät suomenkieliset luterilaiset melko varhain omaksuneen ”Lutheruksen

opin” itseään kuvaavaksi nimitykseksi.

25 Sorolainen 1621,7–8.
26 Kircko-Laki Ja Ordningi 1686: ”wieras” c 1, § 3, c 15, § 8; ”toinen” c 1, § 4–5.
27 Christianus P. Procopaeus: Uscollinen ja hywä Jumalan Huonen Haldia (ruumissaarna) 1690. Helsinki: Kotimaisten
kielten keskus. Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Ruumissaarnoja. [Procop1690-24].
28 Thomas Steenbäck: Wanhurscauden Catomatoin Cunnia-Kruunu. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Sisältyy
kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Ruumissaarnoja Sten1771–25.
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Oppi- ja dogmakeskeinen sanasto heijastelee aikansa ja käyttäjiensä auktoriteetti- ja kirkko-

keskeistä ajattelua, sekä sitä, että kirkon tehtävä ja oikeutus miellettiin 1600-luvulla saarnaviraksi.29

Siksi myös reformaatio näyttäytyy ylhäältä päin tapahtuneena opetuksena. Tämä ei tarkoita, etteikö

yksilön usko olisi ollut tärkeä 1500- ja 1600-lukujen luterilaisuudelle, pitihän pohjalla olla yleisen

pappeuden, henkilökohtaisen jumalasuhteen. Kyse oli ehkä enemmänkin siitä, että

auktoriteettikeskeisen ”opin” nähtiin parhaiten soveltuvan lainsäädäntöön ja kansanopetukseen,

johon suurin osa suomenkielisistä teksteistä enemmän tai vähemmän välillisesti liittyi. Toisaalta,

kun papisto kirjoitti teologiasta, puhuivat he usein ruotsia tai latinaa, ja käyttivät reformaatio-

johdanteisia termejä. Nämä ovat koko ajan käytössä 1600-luvulta 1840-luvulle ja ne, kuten jo luvun

alussa esittelemäni vuoden 1655 asetustekstin ”reformatio”, ne näkyvät myös suomenkielisissä

teksteissä.30

4. Opista uskoon

Vaikka puhtaasta opista puhuttiin jo 1500- ja 1600-luvuilla, historiallista kehityskulkua kuvaava

uskonpuhdistus on suhteellisen nuori uudissana suomen kielessä. Martti Rapolan tietojen mukaan

sanan loi ja otti käyttöön ensimmäistä kertaa Suometar-lehden päätoimittaja Paavo Tikkanen

vuonna 1847.31 Tikkanen oli innokas suomalaisuusaktivisti, runoilija ja toimittaja, Suometar taas

sivistyneistölle suunnattu reportaaseihin, uutisiin ja talousneuvoihin painottunut lehti, jonka levikki

oli ajan oloihin nähden laaja, vuonna 1856 jopa 4600 kappaletta. Laajan levikin myötä

suomenkielinen julkisuus ja kielen käyttö politisoituivat. Tikkasen tavoitteellisen kekseliäisyyden

kekseliäisyyden ja Suomettaren levikin kautta vakiintui huomattava joukko suomen kielen

uudissanoja 1800-luvun lopulla.32 ”Uskonpuhdistus” on suora käännöslaina saksan kielen sanasta

Glaubensreinigung. Se taas on sanana vain sata vuotta suomalaista käännöstään vanhempi. Sitä

käytti tiettävästi ensimmäisenä grammaatikko ja kirjailija Johann Christoph Gottshed vuonna

1745.33 Saksan kielessä se ei kuitenkaan onnistunut syrjäyttämään sanaa Reformation eikä saamaan

samanlaista valta-asemaa kuin uskonpuhdistus suomen kielessä pitkään sai, vaikka reformation

saksassakin kantoi nimenomaan uudistusten merkitystä.

29 Martti Parvio, Vuoden 1571 kirkkojärjestyksestä vuoden 1686 karoliiniseen kirkkolakiin. Teoksessa Lahja – Irene
Hellemaa, Anja Jussila ja Martti Parvio (toim.): Kircko-Laki ja Ordningi 1686. Näköispainos ja uudelleen ladottu
painos vuoden 1686 kirkkolain suomennoksesta. Helsinki, SKS 1986, 94–116.
30 Rapola 1960.
31 Rapola 1960, 72. Valitettavasti Rapola ei kerro, missä sanaa on käytetty (oletettavasti Suomettaressa), enkä onnistu
itse löytämään sitä. Ensimmäinen lehtimaininta löytyy Suomettaresta 14.9.1849 (37) s. 1, jossa kerrotaan, että Luther
aloitti uskonpuhdistuksen 1517. Polen & Nylander.
32 Vesikansa 2007.
33 Fonsén 2017.
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Jo ennen uskonpuhdistus-sanan ilmaantumista, viimeistään 1800-luvun alkuvuosikymmeninä,

olivat käytössä mm. opinpuhdistus, oppipuhdistus, uskonopin puhdistus, opin parannus, uskon-opin

parannus, uskon-uudistus ja uskon-ojennus.34 Merkittävä ajatuksellinen ero on opin vaihtumisessa

uskoon.  Se voi olla heijastumaa laajemmasta ajattelusta, jossa uskon kokemuksen ja identiteetin

merkitys nousee oppia tärkeämmäksi, mutta se heijastelee myös oletetun yleisön muutosta: 1600–

1700-lukujen kirjoittajat kirjoittivat papistolle ja lainvalvojille, jotka katselivat maailmaa ylhäältä.

1800-luvun suomalaisuus- ja sanomalehtimiehet ainakin kuvittelivat kirjoittavansa, jolleivat

suorastaan kansalle, ainakin maallikoille, joiden tekemisiin usko ja uskominen kiinnittyi suoremmin

kuin oppi ja opettaminen.

Usko ja puhdistaminen tekona tai tapatumana – olevaa kuvailevan puhtauden sijasta - on

yhdistetty samaan ilmaukseen, vaikkei aivan kirjaimellisesti samaan sanaan, jo 1768 myös

suomeksi kirjoitetussa Andreas Elgfoothin saarnassa, jossa hän selittää Raamatun vertausta

tyhmistä ja viisaista neitsyistä niin että tyhmät neidot ”owat kuwaus senkaltaisijn Christittyihin,

jotka ainoastans läsnä olewaisen päälle katzowat, ja sen uskon kanssa, joka heillä on, sillä tawalla

tytywäiset owat , ettei he yhdengän uskon perustamisen, puhdistamisen ja kaswamisen päälle

ajattele.”35

Jos ajattelee, että perustaminen yleensä tehdään jonkun uuden rakentamisen pohjaksi, yhdistyvät

Elfgoodin ilmauksessa uskonpuhdistuksen ja reformaation käsitteiden taustalla olevat

ymmärrystavat.

Suomessa – toisin kuin saksassa – uskonpuhdistus-termi levisi käyttöön ja se omaksuttiin

”oikeaksi” termiksi varsin nopeasti sekä lehdistössä että esimerkiksi historiankirjoituksessa, missä

Yrjö Koskisen yleisteokset välittivät historiakuvaa laajimmalle yleisölle juuri tätä termiä käyttäen.36

Sekä suomenkielisyys että historia olivat 1800-luvun puolivälissä tärkeitä yhteiskunnallisen

keskustelun osasia: niitä käytettiin identiteetin luomiseen ja niitä kehitettiin tähän tarkoitukseen.

Samalla vaikuttaa selvältä, että ”uskonpuhdistus” ja luterilainen usko olivat kielen ja kansallisen

historian leikkauspisteessä. Tämä ei todennäköisesti johtunut niinkään reformaatiohistorian

tapahtumista – suurin osa niistä sijoittui Suomen ulkopuolelle, ymmärrettiin Suomi sitten miten

34 Rapolan mukaan esim.1817 vietettiin ”riemujuhlaa Lutheruksen Opinparantamisen muistoksi”.
35 Elgfooth: Yxi Christillinen Saarna, Sinä 27 Sunnundaina Kolminaisuden Päiwästä / Ewangeliumin Ylitze, Josa Se
korkia ja suuri Tieto, jonga me ijancaickisudesa saapa olemme Wijsaudesta ja Tyhmydestä / lyhykäisesti ulostoimitetan
/ ulosotettu Doctor JOH. PHILIPP FRESENIUxen Postillasta, Ja nyt Nijlle halullisille Sieluille heidän waelluxensa
alla ylöskehoituxexi Suomen Kielellä ulosannettu ANDREAS ELGFOOTHilda / Kircko-Herralda Säkyläsä . Trkus:
Frenckell 1768.  Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.  (Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus:
Ruumissaarnoja ym. puheita ja muistorunoja 1700-luvulta). [Elgf1768-14].
36 Yrjö-Koskinen, 1869–73, 1881–82.
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tahansa – vaan nimenomaan kirjakielen kehityksestä ja sen 1800-luvulla saamasta ideologisesta ja

identiteettillisestä merkityksestä. Agricola nousikin uskonpuhdistuksen sankarin asemaan. 1800-

luvun suomalaisuusaktivistit rinnastivat itseään ja omaa poliittista toimintaansa 1500-luvun

kielitoiminnalliseen edeltäjäänsä tavalla, jota saattaisi voida tulkita myös Reinhart Koselleckin

symbolisten tapahtumien37 viitekehyksessä. Niistä kerrottiin tarinoita uudelleen ja uudelleen ja

lopulta niiden kertomisestakin kerrottiin tarinoita, joka kerran vanhoja symbolisia merkityksiä

vahvistaen ja samaan aikaan uusia mukaan liittäen. Jo 1800-luvun jälkipuolella ja 1900-luvun

alussa monet sanomalehtiartikkelit ja historiankirjoitus yhdistävät uskonpuhdistuksen sekä

tapahtumana Mikael Agricolan kautta että terminä sinänsä suoraan kielikysymykseen ja uskonnon

(tai uskonpuhdistuksen) kansankielen ja suomen kielen puolustukseen. Muilla tapahtumilla oli

vähemmän väliä edes historian osina. Esimerkiksi Suomettaressa maaliskuussa 1855 julkaistussa G

Helsingiuksen vastikään ilmestyneen Försök till framställning af Finlands kyrkohistoria -kirjan

esittelyssä todetaan,

Sitte seuraa kertomus paawin ajasta maassamme; se alkaa wuodesta 1157 ja loppuu W:na 1528. –
Uskonpuhdistus tapahtui Suomessa Ruotsin kuninkaan Kustawus 1:sen Waasan hallitusaikana; ainoana
ulkonaisena muistomerkkinä tästä jalosta kuninkaasta on meillä Waasan kaupunki.38

Kielen ja historiakuvan nopeiden muutosten jälkeen 1800-luvun lopun sanasto jäi käyttöön pitkäksi

aikaa. Uskonpuhdistus puhtauden ja alkuperäisyyden konnotaatioineen sopi kirjoittajille myös siksi,

että monet 1800-luvun lopun lehdistön suomalaisuuskirjoittajista olivat pietistitaustaisia ja monet

sekä tuon ajan että 1900-luvun alun kirkkohistorioitsijoista – joille uskoa ja kirkkohistoriaa koskevat

populaarit tietoartikkelit annettiin kirjoittaviksi – olivat tunnustuksellisen teologisen koulutuksen

saaneita kirkkohistorioitsijoita. 39 Toisen maailman sodan jälkeen suomalainen historiankirjoitus

jakautui selkeämmin kirkkohistoriaan ja muihin historioihin, mutta  historiantutkijat kernaasti

seurasivat kirkkohistorioitsijoiden asiantuntemusta kirkkoa ja uskontoa koskevissa kysymyksissä ja

käsitteistössä.

Uskonpuhdistus siis valtasi nopeasti alaa ja säilytti asemansa ainakin puolitoista vuosisataa.

Vielä viime vuosiin asti historiankirjat puhuvat uskonpuhdistuksesta melkeinpä useammin kuin

reformaatiosta.40 Uskonpuhdistus-käsitteen käyttäjien tarkoitus ei silti välttämättä ollut pitäytyä

käsitteessään sen uskon puhtautta koskevien arvolatausten takia, vaan pikemminkin se

37 Koselleck 2004 (orig 1979), 105-114.
38 Suometar 30.3.1855, nro 13 sivu 3, Polen & Nylander.
39 Sanomalehdistä esim. Suometar 30.4.1858; Eilola & Salonen 2014, 56–82, erit. ja 57 ja 72.
40 Esim. Eilola ja Salonen 2014.
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suomenkielisenä – vaikka käännöslainana – on tuntunut oikeakielisemmältä ja yleistajuisemmalta

kuin ikävästi sivistyssanaa muistuttava vierasperäinen reformaatio. Sellaisena se on aivan viime

vuosiin asti saanut puolustajia suomenkielisyyttä, suomea tieteen kielenä ja tieteen popularisoimista

edistämään pyrkiviltä tahoilta – siitä huolimatta, että reformaatio on tosiaan esiintynyt

uskonpuhdistusta aikaisemmin suomen kielessä.

5. Kansainvälinen uudistumisen korostus

Tärkein syy reformaatio-käsiteen valitsemiselle uskonpuhdistuksen sijaan on käsitteiden

sisällöllinen ero ja se, miten ne vastaavat historian kehittyviin kysymyksenasetteluihin. Reformaatio

ja uskonpuhdistus viittaavat erilaisiin historiakäsityksiin ja erilaiseen käsitykseen siitä, ovatko

luterilaisuus tai protestanttiset kristinuskon muodot ylipäänsä alkuperäisiä kristinuskon muotoja vai

myöhemmin tarvittuja uusiutumisia, uudelleen järjestelyitä ja uudistuksia. Siinä missä

uskonpuhdistus kuulostaa suomalaiselta ja sillä 1800-luvulta lähtien on viitattu kotoisiin

kehityksiin, reformaatio käsitteenä viittaa usein Suomea laajempiin viitekehyksiin ja siten asettaa

puheena olevan ilmiön eurooppalaiseen ja globaaliinkin yhteyteen. Tämä liittyy yleisen

historiakäsitysten ja painotusten muuttumiseen.

Kansainvälinen ja ylirajainen viitekehys ei ole uusi ilmiö. Jo 1600- ja vielä 1700-luvullakin

gööttiläisen historian tarkoitus oli esittää Ruotsi maailman ja kristikunnan kehityksen muinaisena

suurvaltana, nykyisenä mahtina ja valittuna kansana. Edellä mainittu Antti Lizelius pohjusti Ruotsin

ja Mynämäen reformaatiota suhteellisen pitkällä kuvauksella Lutherin vaikutuksesta Saksassa ja sitä

ennen keskiaikaisesta uskontokehityksestä koko kristikunnassa. Edellisellä vuosisadalla Laurentius

Petrin Ajan Tieto / Suomenmaan menoist ja vscost / erinomaisest Suomen Pispoist sijoittaa

reformaatiota Suomessa sekä Saksaan että tanskalaissotien kehykseen:41

[[1510. Sten. Sture junior R. G.]] 23 . Her Arwei Kurki Laucosta / Syndynyt suurest sugusta / Oli

pispan orjan ajall / [[Christiern9 II . Tyrannus.]] Cosca Juuti julmal tawall Ryösti Ruotzin / ryösti

Suomen; Jumal costi Juutin juonen.

[[1521]] Nämät caick' ehk cansa castit / Paawist cuiteng erimäst estit; Enä paha palwelit Paawi Cuin

oikiast opist otit waari.

[[D Lutherus. 1517.]] Nyt olcon kijtos Jesuxen / Joca lähet Lutheruxen! Sepä opin selwäst selitt' Paawin

41 SYNOPSIS CHRONOLOGIAE FINNONICAE RYTHMICA Eli Ajan Tieto / Suomenmaan menoist ja vscost /
erinomaisest Suomen Pispoist cungin Kuningan ajall / Lyhykäisijn rijmein coottu a LAURENTIO PETRI Ab : Pastore
Tamm : Syr : 44. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.  (Sisältyy kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Laurentius
Petri.) [LPet1658-A3b- LPet1658-A4a].
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exyxist meit eritt' : Ehk se saarnais Saxalaisill' culkip' sana Suomalaisill.

Cuin tuli cuuluis Kuningas / [[Gustavus I. 1522.]] Gösta suur Ruotzin Ruhtinas / Se samoitt' Juutin

juonen taan / Wapaht waiwast Suomenmaan / Opin saatt' oikian maacundans / Sarnajat selwät

seuracundans;

Paawist pahast Ruotzalaiset Selit sekä Suomalaiset / Ain Apostolein saarnalla / Ratk' Lutheruxen

tawalla.

Myöhemmin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa kansallisen historiankirjoituksen tehtäväksi tuli

kertoa, miten Suomesta tuli Suomi. Kansallisen historian kauden jälkeen reformaatiokeskustelussa

näkyi – sekä Suomessa että muualla Euroopassa – kylmän sodan heijastuma kaksijakoisena

vastakkainasetteluna protestanttien ja katolisten välillä aina 1990-luvulle asti. Tässä olennaisena

osana on myös se, että reformaatiota käsitellään institutionaalisena ja hallinnollis-poliittisena

ilmiönä: historia näytti olevan vastakkainasettelua, uskonsotia ja uskonvainoja, joita tuottamassa

nähtiin valtiot ja koneistot ylhäältä päin. Sittemmin historian on kiinnostunut menneisyyden

ylikansallisista ideologioista ja globaalesta voimista, jotka paikallistuvat kaikkialle, myös Suomeen.

Olemme palanneet haluun puhua globaaleista viitekehyksistä, joihin reformaatio käsitteenä viittaa.

Reformaatiot ovat moninaisuudessaan itsestään selvästi ylirajainen historian ilmiö, etenkin

katolinen reformaatio myös globaali ponnistus.

Ideologian ja monien toimijoiden ylirajaisuuden ja globaaliuden ohella usko ja sen ilmentymät

olivat kuitenkin myös vahvasti paikallisia: niihin vaikuttivat paikalliset olot ja paikalliset kulttuurit,

niitä ilmaistiin ja elettiin jokapäiväisessä kanssakäymisessä tuttujen ihmisten välillä omissa

kotikylissä, kirkoissa ja hautausmailla, omien huoneiden ja peltojen keskellä tai joskus myös

navetoissa, omien naapurien, sukulaisten ja oman paikallisen papiston kanssa. 42

Samaan tilanteeseen, joka on vienyt keskustelun painopisteen suomalaisuudesta globaaliin ja

lokaaliin, liittyy myös kysymys siitä, miten toisaalta historiantutkimus voi vastata yhteiskunnan

tarpeeseen uudistua ja miten toisaalta eri elämänalueiden historia on ja selvitäkseen sen täytyy olla

jatkuvaa muutosta ja uudistumista.  Sekularisaatio ja sen jälkeinen uskonnollisuuden uudelleen

herääminen on saanut tutkimuksen painottamaan nimenomaan uudistumista. Uskonnolliset haasteet

esimerkiksi maahanmuuton takia vaativat myös uusiutumista ja muutosta. Myös tutkimus

suuntautuu kohti uusiutumista myös reformaation historiassa – mukaan lukien uudelleen

muovautumista tarkoittavan reformaatio-termin käyttö. Reformaatiohistoria näyttäytyy osoituksena

siitä, että yhteiskunnat ovat ennenkin kärvistelleet muutosten kourissa, kohdanneet haasteita ja

42 Gordon, 2004, 420.
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uusiutuneet. Euroopassa on ennenkin kohdattu uskonsotia ja verisimmät niistä olivat

eurooppalaisten keskenään järjestämiä. Euroopasta on myös lähdetty toisiin maihin ja maanosiin

pakoon uskonnollista vainoa ja levittämään omaa uskoa, etenkin osana tunnustussuuntien välistä

kilpailua reformaatioiden jälkeen. Samalla erilaiset ruohonjuuritason reformaatioiden tarkastelut

ovat saaneet jalansijaa: reformaatio ei enää ole instituutio eikä joukko suurmiehiä, vaan jaettuja ja

yksilöllisiä kokemuksia. Vainojen ja uskonsotien sijasta pitkään esillä olivat myös paikallistason

rinnakkaiselo ja sietämisen politiikka esimerkiksi saksalaisissa kaupungeissa. Katolisen

reformaation ja anabaptistiliikkeiden tutkimuksessa on marttyyritarinoiden ohella keskusteltu yhä

useammin myös siitä, miten kielletyn tai vähemmistöuskon ryhmät voivat ylläpitää identiteettiään

salassa.43

Tutkijat ovat nykyään kiinnostuneita siitä, miten erilaisia muotoja reformaatio sai eri puolilla

Eurooppaa ja miten erilaisiin uskon ja ideologisen kehityksen ja uskonnollisen tai kirkollisen

organisoitumisen muotoihin se johti. Toiset reformaatiot pantiin toimeen ylhäältä ruhtinaiden

toimesta ja toiset ”alhaalta”, väkijoukkojen vaatimuksesta tai kaupunkien maistraattien päätöksillä,

toiset kaupungeissa ja toiset maaseudulla. Monin paikoin reformaatio myös eteni sykäyksinä, joissa

luterilainen, reformoitu ja katolinen reformaatio kilpailivat ja vuoroin voittivat ja hävisivät, tai

joissa erilaiset toimeenpanot ja teologian, maallikoiden ja esivallan aloitteet ja reaktiot seurasivat

toisiaan. Jotkut tutkijat ovat tätä reformaation monikasvoisuutta ja monivaiheisuutta korostaakseen

puhuneet myös reformaatioista monikossa.44 Kun identiteetti perustuu sekä samuuteen että eroon, ei

tämäkään kielenkäyttö ole irrallaan käyttäjän omasta minuudesta: yhteisten jaettujen historioiden ja

yhteisten tai ”yksien ja toisten” reformaatioiden kielen käyttäminen voi tarkoittaa samaan aikaan

sekä identiteetin jakamista että sitä, että oma erityisyys perustuu johonkin muuhun kuin

uskontunnustukseen.

6. Yhteenveto

Reformaatioiden käsitehistoriassa on siis tapahtunut joukko ympyröiden sulkeutumisia, jotka

alkavat käsitteen muodosta ja jatkuvat sen sisältöön. Itse käytetty sana on kiertänyt täyden ympyrän:

reformationista on päädytty konkreettisten ”puhtaan uskon tulon” tapahtumakuvauksien ja

uskonpuhdistuksen uustermin kautta takaisin reformaatioon. Myös konteksti on kiertänyt

jonkinlaisen ympyrän. Laurentius Petrin ja Antti Lizeliuksen tapahtumakuvaukset sijoittivat

43 Rowlands 2004; Clossey 2008; Melvin 2012; Onnekink 2013; Walsham 2014.
44 Haigh 1993; Ryrie 2006; Katajala – Peltomaa ja Toivo 2009.
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sikäli kuin puhtaan evankeliumin Jumalan katsottiin sitä ohjaavan. 1800-luvulla alkoi kehitys, jossa

uskonpuhdistus hetkeksi muuttui suomalaiseksi sanaksi ja suomalaisuutta tuottavaksi ilmiöksi,

kunnes viime aikoina reformaatioiden ja uskonnon globaali luonne on alkanut pyrkiä esiin ja

historiantutkijatkin jälleen haluavat yhdistää paikallisen ja joskus ajallisenkin universaaliin.

Myös historia- ja aikakäsitys sanojen taustalla on muuttunut. Jos 1600-luvun Laurentius Petri ja

1700-luvun Litzelius kuvasivatkin reformaatiosta lähinnä Kustaa Vaasan ajan tapahtumien kautta,

ei reformaatio ollut reformaatio sen ajan kirkonmiehille tapahtuma eikä edes tapahtumien pitkä

jatkumo, vaan paluu ikuiseen totuuteen, joka ei tarvinnut omaa aikakausinimitystä. Oikea, puhdas

usko muodosti jatkumon, jolla reformaatio oli vain yksi hetkellinen piste. Uskonpuhdistus-termi

luotiin 1700-luvulla Saksassa ja 1800-luvulla Suomessa aiemman ”puhtaan uskon” käsitteen

perustalle, ja se heijastelee samanlaista historiallista näkemystä luterilaisuuden alkuperäisyydestä,

jostain, mihin palattiin, kun uudemmat kerrokset puhdistettiin pois. Aikajana oli kuitenkin

muuttunut kosmisesta ikuisuudesta ihmisten ja kansakuntien historiaan. Sekä Saksassa että

Suomessa kielen kehitys liittyi kansallisen identiteetin luomisvaiheeseen. Tähän tarvittiin myös

historiaa ja sen myötä tapahtumia kuvaavia sanoja. Nykyään historiantutkimuskin on vähemmän

kiinnostunut tapahtumista kuin ilmiöistä ja reformaatiotutkimus puhuu teesien naulaamisen ja

Västeråsin valtiopäivien lisäksi pitkästä reformaatiosta,45 vähintään pari vuosisataa ennen Lutheria

alkaneesta ja pari vuosisataa häntä seuranneesta uudistusten jatkumosta. Sitäkin kritisoidaan, koska

muutos ylipäänsä jatkuu läpi historian: jos reformaatio on vuosisatojen mittainen jatkumo, mitä

kaikkea siihen oikein kuuluu?  ”Oikeita” termejä ei välttämättä ole olemassa näistäkään

tapahtumista tai ilmiöistä. On vain termejä, jotka kuvaavat sitä, mitä tällä kertaa halutaan kertoa –

jos tutkija on terminsä miettinyt ja huolella valinnut.

Lähteet ja kirjallisuus

Painetut lähteet

Agricola, Mikael
1987 Mikael Agricolan teokset. Aineistona on Agricolan teosten 1–3 uudistettu

näköispainos vuodelta 1987.
Florinus, Henric Mathiasson
1693 Confessio fidei, se on: sen christillisen uscon tunnustus, jonga Jumalan seuracunda

Ruotzin waldacunnas, yhteisest usconut ja tunnustanut on, sijtä ajasta, cuin

45 Tyacke 2004; Wallace 2012); Spurr 2006; Hanska 2005; Garritzen, 2011; Czaika, 116–137; Heinonen, Lahtinen &
Räsänen 2016.



18

evangeliumin totuus, corkiasa cunnia-muistos ylistetyn cuningas Gustawin hallituxen
aicana, pawilaisesta pimeydestä, Jumalan armon cautta, jällens walkeuteen tuli. Ja
sitte wuona 1572. cuningas Johan wainan hallituxen alla, Upsalan yhteisesä pappein-
cocouxesa wast'udest wahwistettu. Ja wielä edespäin wuonna 1593. sijnä christilisesä
ja wapasa conciliumis, joca samasa paicasa pidettin, caikilda waldacunnan säädyildä,
alakirjoituxilla ja sineteillä tuli wahwistetuxi ja tuetuxi, caikille christin-uscowaisille
ja jälken tulewaisille uscollisexi neuwoxi, terwellisexi wahwistamisexi, ja
muttamattomaxi testamentixi. Mutta nyt wast'udesta cuningallisen majestetin
armollisimman käskyn jälken ylöspandu ja prändistä ulosannettu, tänä sisäll'olewaisna
wuonna, joca on se sadas saman Vpsalan cocouxen jälken. Turku: Johan Winterildä.

Gustaf den Förstes Registratur (GR) I, 1521–1560. Stockholm 1861–.

Sorolainen, Ericus Erici
1621 Postilla I.

Svenska Riksdagsakter (SRA) I, 1524. Stockholm 1887–.
Svenska Akademiens Ordbok. https://www.saob.se/

Svenska Akademiens Ordbok. Petri, Olaus. Samlade skrifter. Under red. af Bengt Hesselman. 1-4
Uppsala, 1914-17.

Vanhan kirjasuomen korpus: Agricola. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.
Vanhan kirjasuomen korpus: Henrik Florinus] (suom.): Kircko-Laki Ja Ordningi. Näköispainos
1986. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.
Vanhan kirjasuomen korpus: Lait: 1600-luvun asetustekstejä. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.

Vanhan kirjasuomen korpus: Laurentius Petri. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.
Vanhan kirjasuomen korpus: Lizelius. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.
Vanhan kirjasuomen korpus: Ruumissaarnoja ym. puheita ja muistorunoja 1600-luvulta. Helsinki:
Kotimaisten kielten keskus.

Yrjö-Koskinen, Yrjö
1869–1873 Oppikirja Suomen kansan historiassa.

1881–1882 Suomen kansan historia. Edlund.

Sanoma ja aikakauslehdet

Helsingin Sanomat 2015

Suometar 1847
Turun Sanomat 2015

Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo. 1772.

Kirjallisuus

Ashton, Margaret
1984  Lollards and Reformers. Images and Literacy in Late Medieval Religion. London:

Hambledown Press.



19

Burnett, Amy Nelson

2011 The Social History of Communion. – Past and Present vol 211, 77–119.
Clossey, L.
2008 Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions. Cambridge: Cambridge University

Press.

Czaika, Ottfried
2009 Entwicklungslinien der Historiographie zu Reformation und Konfessionalisierung in

Skandinavien seit 1945. – Archiv für Reformationsgeschichte, De Gryter, 116–137.
Eilola, Jari & Kirsi Salonen
2014 Kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana. – Kansallisten instituutioiden muotoutuminen.

Suomalainen historiakuva oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. Toim. P. Karonen & A.
Räihä. Helsinki: SKS, 56–82.

Fonsén, Tuomo
2017 Suomen uskonpuhdistus käännöslainana saksan sanasta Glaubensreinigung. Virittäjä vol

121, n:o 3.

Garritzen, Elise
2011  Lähteiden lumoamat. Henry Biaudet, Liisi Karttunen ja suomalainen historiantutkimus

Roomassa 1900-luvun alussa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Ghosh, Katik
2001 The Wycliffite Heresy: Authority and the Interpretation of Texts. Cambridge: Cambridge

University Press.

Gordon, Bruce
2004 The New Parish. – A Companion to the Reformation World. Ed. by Ronnie Po-chia Hsia.

Malden: Blackwell.
Haigh, Christopher
1993 English Reformations. Religion, Politics and Society under the Tudors. Oxford: Clarendon

Press.

Hanska, Jussi
2005 Revisionistista reformaatiohistoriaa maailmalla – milloin Suomessa? Historiallinen

aikakauskirja no:1, 61–68.
Heal, Bridget
2005 Sacred Image and Sacred Space in Lutheran Germany. – Sacred Space: The redefinition of

Sanctity in Post-Reformation Europe. Ed. by Will Costner & Andrew Spicer. Cambridge:
Cambridge University Press, 39–59.

Heinonen, Meri & Anu Lahtinen & Marika Räsänen
2016 Reformeista reformaatioon. – Pohjoinen Reformaatio. Toim. Meri Heinonen & Marika

Räsänen. Turku: Turku Center for Medieval and Early Modern Studies & Turun
historiallinen Yhdistys.

Holma, Juhani



20

2008 Sangen ialo rucous: Schwenckfeldiläisten rukouskirja Mikael Agricolan lähteenä. Helsinki:
Yliopistopaino.

Jussila, Raimo
1998 Vanhat sanat. Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. SKST 696. Kotimaisten kielten

tutkimuskeskuksen julkaisuja 101. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Katajala-Peltomaa, Sari & Raisa Maria Toivo
2009 Noitavaimo ja Neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uuden ajan alkuun. Jyväskylä: Atena.

Kjöllerström, Sven
1960 Västerås Ordinantia. – Scandia vol 26 n:o 1, 41–98.

Koselleck, Reinhart
2004  Futures Past. On the semantics of historical Time. New York: Columbia University Press.

(Orig 1979)
Laasonen, Pentti

1998 Luterilaisuus Rooman ja Geneven välissä. SKHST 171. Helsinki: SKHS.
Lavery, Jason
2017 Reforming Finland. The Diocese of Turku in the Age of Gustav Vasa 1523–1560. Leiden:

Brill.

Melvin, K.
2012 Building Colonial Cities of God. Mendicant Orders and Urban Culture in New Spain.

Redwood City: Standford University Press.
Onnekink, David

2013 War and Religion after Westphalia, 1648–1713. Aldershot: Ashgate.
Parvio, Martti
1986 Vuoden 1571 kirkkojärjestyksestä vuoden 1686 karoliiniseen kirkkolakiin. – Kircko-Laki ja

Ordningi 1686. Näköispainos ja uudelleen ladottu painos vuoden 1686 kirkkolain
suomennoksesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 444. Toim. L.-I. Hellemaa
& A. Jussila & M. Parvio. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 94–116.

Rapola, Martti
1960 Sanojemme ensiesiitymiä Agricolasta Yrjö Koskiseen. Valikoima. Tietolipas 22. Helsinki:

SKS.
Rowlands, Alison
2004 Witchcraft narraties in Germany: Rotherburg 1561–1652. Manchester: Manchester

University Press.

Ryrie, Alec (toim.)
2006 The European Reformations. London: Palgrave Macmillan.

Spencer, Helen
1993 English Preaching in the Late Middle Ages. Oxford: Clarendon Press.

Spurr, John



21

2006 The Post Reformation. 1603–1714. Harlow: Pearson.

Svenska Academiens Ordbok. https://www.saob.se/
Tyacke, William (toim.)

2004 The England’s Long Reformation. London: Taylor and Francis.
Vesikansa, Jyrki
2007  Tikkanen, Paavo. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 27.9.2021)
Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi-fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste
http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002959  Wallace, Peter G.

2012 The Long European Reformation. London: Palgrave Macmillan.
Walsham, Alexandra

2014 The Catholic Reformation in Protestant Britain. Cambridge: CUP.


