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Johdanto 

1. Tutkimustehtävä 
Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää, millä tavoin 1700-luvun 

suomalaisen yhteiskunnan kokemus köyhyydestä sosiaalisena ilmiönä esiintyy 

Elias Laguksen suomentamassa vuonna 1790 julkaistussa  Sionin Wirret -

virsikirjassa. Tutkielmassa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Millaisia 

merkityksiä köyhyydelle virsille annetaan? Ovatko virsien välittämät asenteet 

köyhyyteen myönteisesti tai kielteisesti värittyneitä? Minkälaisen kuvan 

köyhyydestä virret välittävät sekä uskonnollisena että yleisinhimillisenä 

kokemuksena? Millä tavoin virsien välittämät köyhyyden merkitykset jäsentyvät 

oman aikakautensa ja käyttöympäristönsä teologianhistorialliseen sekä 

sosiaalihistorialliseen kontekstiin? 

Köyhyyden käsitettä käytetään tässä tutkielmassa sanan laajassa 

historiallisessa merkityksessä, joka ei rajoitu vain yksilön taloudellisen 

varallisuuden määrän. Keskiajalla sanalla ’köyhä’ (latinan pauper) tarkoitettiin 

lähes kaikkia, jotka eivät olleet rikkaita ja mahtavia. Tähän joukkoon kuuluivat 

kaikki ruumiillista työtä tekevät. Suppeammassa merkityksessä köyhiä olivat 

parempiosaisten taloudellisesta avusta riippuvaisia ihmisiä, jotka eivät kyenneet 

elättämään itseään omalla työllään. Tähän kaikkien köyhimpien joukkoon 

kuuluivat vammaiset, pitkäaikaisesti sairastuneet, orpolapset, lesket ja vanhukset. 

Köyhäksi saattoi joutua myös erilaisten onnettomuuksien ja katastrofien kuten 

nälänhätien, kulkutautien ja sotien seurauksena. Toisaalta köyhyyteen liittyi 

erityinen uskonnollinen merkitys. Köyhyys oli luostarilaitoksen ja 

sääntökuntalaisten vapaaehtoinen valinta, jolla jäljilteltiin Kristuksen ja apostolien 

elämäntapaa (latinaksi Imitatio Christi, vita apostolica). Köyhyyteen suostumista 

arvostettiin korkeana ihanteena ja hyveenä, joka oli osoituksena kristityn 

nöyryydestä ja kärsivällisyydestä.1 

Keskiaikaiset käsitykset köyhyydestä vaikuttivat Euroopassa pitkälle 

uudelle ajalle. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja köyhyyden ihanteen 

sävyttämän perinteen rinnalle tuli Italian renessanssin myötä uudenlainen käsitys 

köyhyydestä pelkästään kielteisenä ja paheksuttavana ilmiönä. Vastuun köyhien 

auttamisesta katsottiin kuuluvan kollektiivisesti paikallisyhteisölle ja maalliselle 

esivallalle, jolla oli lupa tarvittaessa turvautua pakkokeinoihin kuten muualta 
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tulleiden kerjäläisten karkottamiseen. Keskiaikaisessa perinteessä köyhien 

auttaminen oli ollut yksityisten ihmisten vapaaehtoista toimintaa, johon ei 

kuulunut pakkokeinojen käyttäminen.2 

Köyhyyden laaja esiintyminen historiallisena ilmiönä kuvastui sitä 

koskevassa kielenkäytössä. Eurooppalaisissa kansankielissä sanan ’köyhä’ 

merkityskenttä viittasi monenlaisiin sosiaalisiin ilmiöihin. Köyhyyden käsite 

kuvasi samalla syvästi henkilökohtaista kokemusta, johon useat ihmiset pystyivät 

samaistumaan oman elämäntilanteensa kautta. Köyhyyden kokemukselle yhteistä 

oli puutteellisuus, joka ilmeni monella tavalla. Puute saattoi koskea fyysisesti 

terveydentilaa, ravintoa ja työkykyä tai laajemmin feodaaliyhteiskunnan 

oikeusjärjestelmän tarjoamaa suojelua ja omaa paikkaa sosiaalisessa hierarkiassa. 

Köyhyyteen yhdistettiin myös vastoinkäymisten kohtaaminen katastrofeissa ja 

onnettomuuksissa, jotka kirkollisessa perinteessä tulkittiin Jumalan 

rangaistuksiksi synnin seurauksista.3 

Vanhassa kirjasuomessa sanan ’köyhä’ ensisijaisia merkityksiä olivat 

’puutteenalainen’, ’vähävarainen’, ’varaton’, ’niukka’, ’puutteellinen’, ’surkea’, 

’viheliäinen’ ja ’avuton’. Toinen merkitys sanalle köyhä oli ’nöyrä’ ja 

’vaatimaton’. Uskonnollisessa kielessä käytettiin usein käsiteparia ’hengellinen 

köyhä’ tai ’hengessä köyhä’. Sanaa ’köyhä’ käytettiin käännösteksteissä 

vastineena latinan sanoille pauper, egenus ja inops sekä ruotsin sanoille fattig ja 

arm. Synonyymina käytettiin konnotaatiopitoisempaa sanaa, ’vaivainen’, joka sai 

enemmän sairauteen viittaavia kielteisiä merkityksiä kuten ’vammainen’, 

’kivulloinen’, ’heikko’, ’huono’, ’onneton’ ja ’kurja’. Esimerkiksi Matt. 5:3 

käännettiin vuoden 1776 Bibliassa: ”Autuat owat hengellisesti waiwaiset” (KR92: 

”hengessään köyhät”).4 

2. Tutkimuskohteen rajaus 
Tutkimuskohteesta johtuen tutkielman ajallisella rajauksella ei ole selkeää alku- ja 

loppukohtaa. Tutkimuskohteen rajaamiseksi käytetään  kirjahistoriallista 

menetelmää bibliografisen ihannekappaleen (ideal copy) määrittelemiseksi Sionin 

Wirret -virsikirjan ja sen ruotsalaisen alkuteoksen lukuisten painosten joukosta. 

Tässä tutkielmassa päälähteen ihannekappaleena on pidetty Sions Sånger -

virsikirjan vuoden 1748 laitosta, jossa virsikirja saavutti vakiintuneen ja lopullisen 

                                                                                                                                 
1 Geremek 1991, 116–117; Eilola 1999, 98; Hanska 2002, 90–91,  95; Mäkinen 2002, 111–112. 
2 Arffman 2002, 159. 
3 Huhtala 1971, 70; Jutikkala 1995, 203; Eilola 1999, 98; Mäkinen 2002, 112. 
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kirjallisen muotonsa. Vuoden 1790 Sionin Wirsiä pidetään ajallisen eron 

huomioiden vuoden 1748 Sions Sånger -virsikirjan rinnakkaisteoksena ja sen 

suomenkielisenä ihannekappaleena5. Tätä perustellaan seuraavasti: 

1) Perunkirjatietojen mukaan ruotsalainen Sions Sånger -virsikirja oli 

yleinen suomalaisissa kaupungeissa 1700-luvulla. Tämä asiaintila huomioiden  

ruotsalainen alkuteos ja sen varhaisemmat laitokset on jätetty tämän tutkielman 

ulkopuolelle, koska niiden käyttö ja vaikutus suomenkielisillä maaseutualueilla oli 

vähäisempää. Laguksen suomennos oli tarkoitettu tyydyttämään suomenkielisen 

talonpoikaisväestön yleistyneen lukutaidon luomia tarpeita. Myöhemmin 1800-

luvulla Laguksen suomennos levisi laajalle erityisesti herätysliikkeiden parissa.6 

2) Laguksen suomennos oli melko tarkka käännös ruotsinkielisestä 

alkutekstistä, jonka uskonnollista sisältöä hän ei ryhtynyt käännöksessään  

tarkoituksellisesti muokkaamaan. Lagus pyrki käännöksessään tuottamaan 

sujuvaa 1780-luvun suomenkielen runomittaan taipuvaa tekstiä. Käännöksessä ei 

ole sen tähden johdonmukaista käsitteellistä vastaavuutta ruotsinkielisen 

alkutekstin kanssa. Tämä lähtökohta huomioiden  ruotsalaisen alkuteoksen ja 

Laguksen suomennoksen välinen sisällöllinen jatkuvuus on oletettu riittävän 

suureksi, jotta ruotsalainen alkuteos on voitu jättää tutkimuskohteen rajauksen 

ulkopuolelle. Tutkimuskohteen rajaamisella Laguksen suomennokseen ei katsota 

olevan ratkaisevaa merkitystä tämän tutkielman tutkimustehtävän ja 

tutkimustulosten kannalta.7 

3. Tutkimusmenetelmät 
Tutkimustehtävän selvittämiseen tutkielmassa käytetään yhdistellen ja toisiaan 

täydentävästi sosiaalihistoriallista ja teologianhistoriallisesti painottunut 

kirkkohistoriallista tutkimusmenetelmää. Kahden historiantutkimuksen 

menetelmän yhtäaikainen käyttö on tarpeellista, jotta lähteenä olevien 

virsitekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa saavutettaisiin historiallinen tarkkuus 

ja aitous. 

 Sosiaalihistoriallisen menetelmän avulla hahmotetaan virsien kirjoittamisen 

ja kääntämisen aikaista yhteiskunnallista ja sosiaalista todellisuutta laajassa 

merkityksessä. Teologianhistoriallisella menetelmällä pyritään virsien kielen ja 

                                                                                                                                 
4 Huhtala 1971, 69–73; SES 1975, 1604; VKS 1994, 968. 
5 Ihannekappaleen käsitteestä bibliografisessa tutkimuksessa Havu 1996, 37. 
6 Grönroos 1949, 84, 87–88; Kurvinen 1956, 170; Tiililä 1961, 421; Grönroos 1964, 28–29; 
Koivulahti 2004, 92–93. 
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sen käsitteiden historiallisten uskonnollisten merkitysten selvittämiseen. Näin 

voidaan saada paremmin "tislattua" esiin virsien välittämiä köyhyyttä koskevia 

arvoja ja asenteita, jotka usein piiloutuvat uskonnollisen diskurssin ja 

subjektiivisen runokielen sisään. Virsien sisältämän köyhyyttä koskevan 

materiaalin vertaaminen muiden lähteiden antamaan kuvaan 1700-luvun 

yhteiskunnan sosiaalisesta todellisuudesta tarkentaa virsien sanoman 

ymmärtämistä ja tulkintaa. Nämä kaksi historiantutkimuksen menetelmää toimivat 

samalla toistensa korrektiiveina, joille tutkielmassa osoitettu virsien sisällön 

historiallinen kokonaistulkinta rakentuu.8  

Kirkkohistoriallisesta näkökulmasta käsin on otettava huomioon Sionin 

Wirret -virsikirjan omalaatuinen kirkkohistoriallinen konteksti ja luonne. 

Virsikirjan ruotsinkielinen alkuteos Sions Sånger oli Ruotsiin 1700-luvun 

alkuvuosikymmeninä levinneen, herrnhutilaisuuden nimellä tunnetun, 

herätysliikkeen synnyttämä virsikirja, jonka virret olivat suurimmaksi osaksi 

liikkeen silloisten ruotsalaisten kannattajien itse runoilemia. Herrnhutilainen liike 

kuului kiinteästi saksalaisen 1600- ja 1700-lukujen monimuotoisen pietistisen 

liikkeen kokonaisuuteen, vaikka siinä oli muista pietistisistä ryhmistä selvästi 

poikkeavia uskonkäsityksiä ja erityispiirteitä. Sionin Wirret -virsikirjan sanoman 

ymmärtämiseksi on tärkeää huomioida virsissä esiintyvää herrnhutilaisen liikkeen 

omintakeista uskonnollista kieltä. Virsien sisältöä on herrnhutilaisuuden ja 

pietismin lisäksi suhteutettava 1600- ja 1700-lukujen Ruotsin evankelis-

luterilaisen kirkon teologiaan ja opetukseen, joihin virsien kirjoittajia oli lapsesta 

asti kasvatettu.9 

Sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta käsin tutkielmassa tarkastellaan 

köyhyyttä yleisenä historiallisena ilmiönä suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa 

1700-luvulla. Köyhyyttä sen erilaisine ilmenemismuotoineen voidaan pitää 

suhteellisen pysyvänä ja jatkuvana aikakauteen kuuluvana sosiaalisena ja 

yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkielman ensisijaisena tehtävänä on tutkia Sionin 

Wirret -virsikirjan suhdetta laajassa merkityksessä ymmärrettyyn köyhyyden 

suomalaiseen sosiaalihistorialliseen kontekstiin 1700-luvulla. Tästä johtuen 

tutkielman sosiaalihistoriallisen kontekstin ajallista rajausta ei ole 

                                                                                                                                 
7 Koivusalo 1990, 92–93; Laguksen kirjallisesta toiminnasta yleisemmin Arkkila 1963 ja 
Koivulahti 2004. 
8 Sosiaalihistorian kulttuurisesta näkökulmasta Haapala 1989, 86–87; sosiaalihistoriallisen 
menetelmän käytöstä pietismintutkimuksessa Laine 1992; diskurssin käsitteen soveltamisesta 
Ruotsin vallan ajan kirkkohistorian tutkimukseen Laine 1996, 26, 33 alaviitteineen.  
9 Hörnström 1943, 161; Jarrick 1987, 36–42; Wallmann 1990, 109–110. 
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tarkoituksenmukaista liittää johonkin yksittäiseen selvästi rajautuvaan 

historialliseen tapahtumasarjaan. Tutkielman lähtökohdaksi on otettu  köyhyys 

osana Ruotsin vallan aikaista sääty-yhteiskunnan järjestystä ja rakennetta, joka 

muovasi 1700-luvun suomalaisten käsityksiä köyhyydestä, rikkaudesta ja 

sosiaalisista eroista. Tämän sosiaalihistoriallisen kontekstin näkökulmasta 

tutkielmassa tarkastellaan Elias Laguksen Sionin Wirret -virsikirjaa.10 

4. Aiempi tutkimus 
Suomenkielisiin Siionin virsiin ja niiden ruotsalaiseen alkuteokseen keskittyviä 

laajempia kirja- ja kirkkohistoriallisia tutkimuksia on niukasti. Tutkielman 

kannalta tärkein tutkimus on ruotsalaisen Karin Dovringin aate- ja 

oppihistoriallinen tutkimus Striden kring Sions Sånger och nårstående 

sångsamlingar I-II (1951). Dovring selvittää väitöskirjassaan ruotsalaisen Sions 

Sånger -virsikirjan syntyhistoriaa ja sen erityisluonnetta vertaamalla sitä toisiin 

1700-luvun pietistisiin virsikirjoihin Andeliga Wijsor ja Sions Nya Sånger. 

Selvitettyään Sions Sånger -virsikirjan syntyhistorian Dovring seuraa siitä 

seurannutta julkista keskustelua puhdasoppisen papiston ja herrnhutilaisten välillä. 

Dovring on perusteellisesti selvittänyt virsien tekijätiedot, joita käytetään tässä 

tutkielmassa virsien kirjoittajien identifioimiseen.11 

Tutkimuksensa toisessa niteessä Dovring hahmottaa Sions Sånger -

virsikirjan erityisluonnetta selvittämällä virsissä usein toistuvaa sanastoa 

frekvenssitutkimuksella lähteinä käytetyissä kolmessa pietistisessä virsikirjassa. 

Frekvenssitutkimuksen tuloksia vertailemalla ja tulkitsemalla Dovring analysoi 

tutkittavien virsikirjojen erityispiirteitä ja niille ominaisia painotuksia. Dovringin 

frekvenssitutkimus keskittyy lähinnä virsikirjoissa esiintyviin jumalakuviin ja 

kristologiseen sanastoon. 

Sions Sånger -virsikirjan taustalla vaikuttanutta ruotsalaista 1700-luvun 

herrnhutilaisliikettä on käsitellyt useissa tutkimuksissaan kirkkohistorioitsija 

Hilding Pleijel, tärkeimpänä väitöstutkimus Herrnhutismen i Sydsverige (1925). 

Herrnhutilaisuuden teologianhistoriallista asemaa systemaattisesta näkökulmasta 

on tutkinut Göstä Hök artikkelissaan Zinzendorf och kristendomens 

aveskatologisering (SvTK 1945) ja tutkimuksessaan Herrnhutisk teologi i svensk 

gestalt (1950). Herrnhutilaisliikkeen modernia psykohistoriallista tulkintaa on 

                                                
10 Huhtala 1971, 70; Pulma 1985, 61–64; sosiaalihistoriallisesta köyhyyden tutkimuksesta Haapala 
1989, 89–91. 



 7 

kehitellyt sosiaalihistorioitsija Arne Jarrick teoksessaan Den himmelske älskaren 

(1987). 

Vanhaa suomalaista hartauskirjallisuutta käsitellään laajasti Heikki 

Huhtalan semanttis-aatehistoriallisessa tutkimuksessa Suomen varhaispietistien ja 

rukoilevaisten sanankäytöstä (1971). Huhtala tutkii väitöskirjassaan Länsi-

Suomen rukoilevaisilla esiintyvien pelastusta tarkoittavien sanojen ja sanontojen 

semantiikkaa. Tutkimuksessaan Huhtala vertaa 1900-luvun rukoilevaisten 

sanankäyttöä vanhaan suomenkieliseen uskonpuhdistuksen, ortodoksian ajan ja 

varhaispietistismin hengelliseen kirjallisuuteen.  

Huhtala jaottelee lähdeaineistossa esiintyvät pelastustarpeen dynamiikkaa 

koskevat ilmaisut viiteen laajempaan semanttiseen merkityskenttään, joita hän 

käsittelee tutkimuksessansa pääluvuissa. Tutkimuksessa yksittäisten ilmaisujen 

merkityksen alkuperää ja kehitystä oman merkityskenttänsä sisällä seurataan 

kronologisessa järjestyksessä lähtien Mikael Agricolan (1510–1557) teksteistä, 

jotka edustavat uskonpuhdistuksen aikaa. Huhtalan tutkimuksessa eritellään 

mielenkiintoisesti köyhyyden käsitteen uskonnollista semantiikkaa. 

Suomenkielisten Siionin virsien historiaa sivuavia lyhyempiä tutkimuksia 

on useampia. Osmo Tiililän dogmaattis-kirjahistoriallinen tutkimus 

Rukoilevaisten kirjoja (1961) esittelee laajasti Länsi-Suomen rukoilevaisten 

käyttämää vanhaa hartauskirjallisuutta. Tiililä on erikseen lyhyesti käsitellyt 

Laguksen Sionin Wirsiä ja samana vuonna 1790 julkaistua Halullisten Sieluin 

Hengelliset Laulut -virsikirjaa. Jaakko Haavion ja Väino Maunumaan yleisteos 

Tutustumme Siionin virsiin (1990) koostuu useista Siionin virsien historiasta ja 

virsirunoilijoista kertovista kirjoituksista. Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 1988 ja 

1990 vuosikirjoissa on useita kirjoituksia Siionin virsistä. Helsingin yliopiston 

teologisessa tiedekunnassa on hyväksytty useita Siionin virsiä käsitteleviä pro 

gradu -tutkielmia. 

Sosiaalihistoriallista tutkimusta köyhyydestä 1700-luvuilla on saatavilla 

runsaasti. Suomalaisesta tutkimuksesta tärkein on Panu Pulman 1700-luvun 

köyhäinhoitojärjestelmän toimintaa selvittävä väitöstutkimus Fattigvård i 

frihetstiden Finland (1985). Ruotsin vallan aikaisen sääty-yhteiskunnan rakennetta 

kuvaa Kaarlo Wirilander tutkimuksessa Herrasväkeä (1974). Wirilander on 

tutkinut säätyjaon vaikutusta uskonnollisuuteen artikkeleissaan Arkkiveisujen 

                                                                                                                                 
11 Sions Sånger -virsikirjan tekijäluettelo Dovring 1951, Medarbetarkatalog s. 158–244 ja  
Attributionsförteckning s. 251–264. 
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säätyerotus (1966) ja Herännäisyys ja säätyerotus (1975). Sääty-yhteiskunnan 

elämäntapaa kuvataan Gunnar Suolahden kulttuurihistoriallisissa tutkimuksissa 

Vuosisatain takaa (1913) ja Elämää Suomessa 1700-luvulla (1925). 

5. Sionin Wirsien tausta 1700-luvun ruotsalaisessa 
herrnhutilaisuudessa 
Siionin virsien historia lähtee liikkeelle 1700-luvun ruotsalaisista 

herrnhutilaispiireistä. Vuonna 1743 Tukholman triviaalikoulun opettaja Johan 

Christoffer Holmberg toimitti painettavaksi Sions Sånger -virsikirjan 

ensimmäisen osan. Sions Sånger Förstä Samling sisälsi 90 herrnhutilaisten 

kirjoittamaa virttä. Holmberg oli aktiivisesti mukana Tukholman 

herrnhutilaispiireissä, joihin hän oli tutustunut samaisen triviaalikoulun rehtori 

Ture Odheliuksen kautta. Odhelius oli tunnettu ruotsalainen herrnhutilaisjohtaja.12 

Holmbergin työ Sions Sånger -virsikirjan toimittajana päättyi hänen 

kuoltuaan myöhemmin samana vuonna 1743 kun ensimmäinen osa virsikirjasta 

ilmestyi. Holmbergin ystävät jatkoivat Ture Odheliuksen johdolla kesken jääneen 

virsikirjan toisen osan toimittamista. Vuonna 1745 Odhelius toimitti painoon 

Sions Sånger Andra Samlingen -virsikirjan, joka sisälsi 130 uutta virttä. Vuonna 

1747 Odhelius toimitti Sions Sånger Bägge Samlingarne -virsikirjan, johon oli 

nidottu yhteen aikaisemmat julkaistut virsikirjan osat, yhteensä 220 virttä. 

Aikaisemmista virsikirjan osista oli jätetty pois muutamia virsiä ja niiden tilalle 

otettu uusia. Seuraavana vuonna 1748 Odhelius julkaisi Sions Sånger Bägge 

Samlingarne -virsikirjasta uuden painoksen yhdessä kirjanpainaja Henrik 

Christoffer Merckellin kanssa. Virsikirjaan otettiin mukaan 3 uutta virttä. Vuoden 

1748 painoksessa, 223 virrestä koostunut, Sions Sånger -virsikirja saavutti 

vakiintuneen lopullisen muotonsa.13 

Alkuperäinen Sions Sånger -virsikirja oli luonteeltaan korostetusti 

herrnhutilainen. Julkisessa keskustelussa Sions Sånger -virsikirja yhdistyi vahvasti 

herrnhutilaisuuteen, johon pappisäädyn puhdasoppisesti orientoituneet johtajat 

suhtautui hyvin kielteisesti. Sions Sånger -virsikirjan opillista puhtautta epäiltiin 

myös Tukholman konsistorissa mikä puolestaan vaikeutti painatuslupien saamista. 

Virsikirja saatiin lopulta julkaistua pienen vilpin avulla. Sions Sånger -virsikirjalla 

oli erinomainen menekki, arviolta 18.000 kappaletta jo 1740-luvulla.14 

                                                
12 Dovring 1951, 41–24, 193, 218. 
13 Kurvinen 1956, 169.  
14 Dovring 1951, 43–67; Kurvinen 1956, 170. 
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Puhdasoppisen papiston asenteet herrnhutilaisia kohtaan alkoivat koventua 

1750-luvulta lähtien. Sions Sånger -virsikirjan oikeaoppisuudesta kehkeytyi 

varsinainen oppiriita puhdasoppisten ja herrnhutilaisten välillä. Sions Sånger -

virsikirjan virsien ilmaisutavan ja kielen raamatullisuus herätti kiivasta 

keskustelua. Puhdasoppiset teologit kritisoivat virsikirjan keskittymistä 

Kristuksen kärsimykseen toisin kuin Ruotsin kirkon virallisessa virsikirjassa, joka 

seurasi osastojaossaan liturgista kirkkovuotta. Sions Sånger -virsikirjan värikkäitä 

herrnhutilaisen Kristus-mystiikan ilmaisuja pidettiin epäraamatullisina tai väärällä 

tavalla kontekstistaan irrotettuina. Puhdasoppisten ja herrnhutilaisten 

kiistakirjoituksia seuraamalla voidaan hahmottaa Sions Sånger -virsikirjan yleistä 

vastaanottoa aikalaisten keskuudessa.15 

Sions Sånger -virsikirja siirtyi osaksi suomalaista kristillisyyttä, kun vuonna 

1790 Jalasjärven seurakunnan kappalainen Elias Lagus julkaisi oman 

suomennoksensa  Sions Sånger -virsikirjan vuoden 1748 painoksesta. Laguksen 

suomennos Sionin Wirret, Ruotsista Suomexi käätyt poikkesi vain vähän 

ruotsalaisesta alkuteoksesta. Muutamia säkeistöjä oli yhdistetty tai vastaavasti 

jaettu. Runomitassa oli myös luonnollisesti muutoksia. Lagus seurasi 

käännöksessään uskollisesti ruotsinkielistä alkutekstiä. Virsien sävelmiksi Lagus 

valitsi vuoden 1701 suomalaisen kirkkovirsikirjan sävelmiä. Laguksen Sionin 

Wirsistä otettiin 1800-luvulla useita painoksia. Vakiintuneeksi käytännöksi 

muodostui tapa julkaista Sionin Wirsien kanssa samassa niteessä vuonna 1790 

ilmestynyt Halullisten Sieluin Hengelliset Laulut -virsikirja ja sen 1800-luvulla 

syntyneet lisäosat .16 

6. Köyhyys sosiaalisena ilmiönä 1700-luvun Suomessa 
1700-luvulla Ruotsi-Suomen valtakunta oli esiteollinen sääty-yhteiskunta, jossa 

suurin osa väestöstä sai toimeentulonsa maatalouden harjoittamisesta. Sääty-

yhteiskunnan perusperiaatteena oli, että jokaisen tuli elää oman sääty-asemansa 

edellyttämällä tavalla. Perinteiset käsitykset säädynmukaisesta elämäntavasta 

ohjasivat ja kontrolloivat laajasti ihmisten elämää. Säädynmukaisuuden 

vaatimukset ulottuivat pukeutumiseen, käyttäytymiseen ja ammatinvalintaan 

saakka.17 

                                                
15 Dovring 1951, 115–116, 123–124. 
16 Tiililä 1961, 414–415, 419–420; Haavio & Maunumaa 1993, 84–85. 
17 Pulma 1985, 62. 
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Sääty-yhteiskunnassa köyhyys merkitsi pääasiassa valtiollisen  

nelisäätylaitoksen ulkopuolella olemista ilman kiinteää maaomistusta tai 

säätyhenkilölle kuuluvaa valtiollista tai kirkollista virkaa. Maaseudun köyhien 

joukko koostui erilaisista tilattoman ja maattoman väestön ryhmistä, jotka elättivät 

itsensä vuokraviljelijöinä, palvelijoina tai tilapäisten töiden avulla. Köyhyyden 

luonteeseen maaseudulla vaikutti 1700-luvulla tilattoman väestön täydellinen 

riippuvuus tilallisten vaihtelevasta työvoiman tarpeesta, jota säätelivät muutokset 

viljelyksessä korjatun sadon määrässä.18 

Viljelystapaan liittynyt työn organisointi muokkasi tilattoman väestön 

rakennetta. Suurviljelyksessä tarvittiin maatiloilla kiinteästi asuvia palvelijoita. 

Tilattoman väestön sosiaalinen kontrolli oli tiukempaa länsisuomalaisilla 

peltoviljelyalueilla kuin itäsuomalaisilla kaskiviljelyalueilla. Tilattoman väestön 

sosiaalinen kontrolli maalaisyhteisöissä on nähtävissä erityisesti tilallisten 

asennoitumisessa kerjäämiseen. Itäsuomalaisilla kaskiviljelyalueilla kerjäämässä 

kiertelevät köyhät olivat luonnollisella tavalla osa paikallisyhteisön arkielämää 

toisin kuin eteläisessä Suomessa.19 

Poliittisen keskusmahdin suhtautumisessa köyhyyteen 1700-luvulla on 

nähtävissä kaksi päälinjausta. Vuosisadan alkupuolen sota- ja katovuosien 

aiheuttaman hidastuneen väestönkasvun ja työvoimapulan myötä tilattoman 

väestön kontrollia lisättiin vuosien 1723 ja 1739 palkollisasetuksilla, joilla 

työvoimapulaa haluttiin helpottaa pakkokeinoin merkantilistisen politiikan 

hengessä. Vuosisadan puolessavälissä poliittinen ajattelu muuttui liberaalimpaan 

suuntaan. Maatalouden merkitys kasvoi yhteiskunnallista hyötyä tavoitelleessa 

uudessa taloudellisessa ajattelussa. Optimistinen asennoituminen väestönkasvuun 

ja valistusajan uudet vapautta korostaneet aatteet muuttivat köyhäinhoitopolitiikan 

ideologista suuntaa lieventäen aikaisempaa tiukkoihin rajoituksiin pyrkinyttä 

lainsäädäntöä.20 

Asennoituminen köyhyyteen 1700-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa oli 

monimuotoista. Ylimmän valtiovallan taholta köyhyyttä tarkasteltiin lähinnä 

kansallis-taloudellisesta näkökulmasta. Köyhää väestöä pidettiin tärkeänä valtion 

taloudellisena resurssina. Kirkollisen hallinnon ja papiston tehtävänä oli toteuttaa 

paikallisseurakunnissa konkreettinen köyhäinhoitotyö, johon poliittisen 

valtiokoneiston kiinnostus oli suhteellisen vähäistä. Valistuneiden yläluokan 

                                                
18 Pulma 1985, 62–63. 
19 Pulma 1985, 63. 
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säätyhenkilöiden parissa oli jonkin verran yksityistä mielenkiintoa 

filantrooppiseen toimintaan, jonka kohteena olivat varhainen lastensuojelutyö ja 

hospitaalilaitoksen ylläpitäminen. Talonpoikaisväestön kiinnostus 

paikallisyhteisön köyhäinhoidon järjestämiseen oli vähäistä aina vuosisadan 

loppupuolelle, kunnes tilattoman väestön kasvu alkoi tulla suuremmaksi 

rasitukseksi maataomistavilla talonpojille.21 

Yksilön kokemusta köyhyydestä 1700-luvulla voidaan pitää samalla tavalla 

monimuotoisena kuin sen yhteisöllistä tai poliittista ulottuvuutta. Köyhyyden rajat 

maaseudulla eivät olleet yksiselitteisiä ja köyhään väestöön kuului erilaisia 

ihmisryhmiä vaihtelevissa elinolosuhteissa. Pahimmillaan köyhyys oli 

kriisitilanteen absoluuttista joukkoköyhyyttä, jossa ihmiset elivät hätäavun turvin 

nälkäkuoleman partaalla ilman toivoa tai mahdollisuutta vapautua omilla 

keinoillaan vaikeasta tilanteesta. Absoluuttisen köyhyyden uhka saattoi koskettaa 

koko paikallisyhteisöä kulkutautien, nälkäkatastrofien tai sotien muodossa.22 

1700-luvun yhteiskunnallisessa ajattelussa köyhän väestön sosiaalisesti 

monimuotoista joukkoa jaoteltiin kahteen pääryhmään heidän työkykynsä 

mukaisesti. ”Oikeiden köyhien” ryhmään kuuluivat työkyvyttömät, pitkäaikaisesti 

sairastuneet ihmiset kuten fyysisesti vammautuneet, tarttuvan kulkutaudin saaneet 

ja mielisairaat. Tähän ryhmään kuuluivat myös heikot vanhukset, lesket ja 

orpolapset, joilla ei ollut mahdollisuutta turvautua sukulaisten apuun. ”Oikeista 

köyhistä” huolehtimista pidettiin paikallisyhteisön ehdottomana velvollisuutena. 

Toiseen pääryhmään, ”terveisiin kerjäläisiin”, laskettiin kaikki työkykyiset 

vakituista toimeentuloa vailla olevat aikuiset köyhät, joihin suhtauduttiin 

kielteisellä varauksella. Työkykyisten ihmisten kerjäämistä haluttiin estää 

kerjäämisen kieltävällä ja irtolaisuutta rajoittavalla lainsäädännöllä.23

                                                                                                                                 
20 Jutikkala 1958, 237; Pulma 1985, 72–74. 
21 Pulma 1985, 202–204, 207. 
22 Pulma 1985, 62; Geremek 1991, 116. 
23 Pulma 1985, 66, 71, 83. 



I Köyhän vaivainen arki 

1. Nälkä köyhyyden kokemuksena 
Nälän jatkuva kokeminen, ”nälän näkeminen”, ja isomman nälkäkatastrofin uhka 

olivat 1700-luvun suomalaisille kansanihmisille usein konkreettista todellisuutta. 

Suuri osa maan väestöstä oli lähes kroonisen aliravitsemuksen tilassa 

ravintotuotannon puutteellisuuden takia. Tilanne kärjistyi katovuosina sadon 

jäädessä olemattomaksi. Nälkäkatastrofit vaikuttivat kuolettavasti ihmisten 

terveydentilaan. Heikon ravinnon seurauksena ihmisten yleiskunto romahti ja 

sairauksien vastustuskyky laski. Nälkää pakoon lähteneiden kerjäläisten suurten 

joukkojen mukana tartuntataudit levisivät nopeasti toisille paikkakunnille tuhoisin 

seurauksin.1 
 
Armahda köyhän sielun’ pääll’, O leppiäs Immanuel! Ain’ walwot, sijs mua kuule. Täs’ 
aljetusa asiass’ Jo päätös tee laupias, Eip’ muutoin hywäx tule. Its’ sanoit: kansa näändypi, 
Jos kauwan nälkää kärsijpi: Sijs lijku, JEsuxeni! Minungin hädästäni. (SW 41:6) 
 
Anders Odheliuksen virressä Ett’ kansas yhdistyisin jäll’, Se, JEsu!  

herrnhutilaisen Kristus-mystiikan rinnalla kuvastuu vanhan luterilaisuuden usko 

Jumalan kaikkivaltiuteen, jonka varassa nälkäkatastrofista selviäminen viime 

kädessä riippuu. Virsi on sijoitettu osastoon Halu armon perään. Virrestä näyttäisi 

puuttuvan näkemys nälkäkatastrofista kollektiivisesti kohdentuvana Jumalan 

rangaistuksena yhteisön tai kansan syntien seurauksena. Säkeistön taustalla oleva 

raamatunkohta on Markuksen evankeliumin kertomus neljäntuhannen ihmisen 

ruokkimisesta (Mark. 8:1–10). 

Virren aikaisemmat säkeistöt keskittyvät synnintunnon ja epäuskon 

aiheuttaman ahdistuksen käsittelemiseen. Samalla yksilöllisyyden ja erillisyyden 

individualistinen kokemus korostuu. Siteerattu säkeistö virittyy myös samaan 

individualistiseen tunnelmaan. Ruokkimisihmeellä ikään kuin perustellaan 

henkilökohtaisen uskonvarmuuden saamisen mahdollisuutta. Kertoja-minän hätä 

on huolta sielun tilasta ja pelastuksesta. Virren seuraava säkeistö jatkaa teeman 

käsittelyä uuden raamattuaineksen avulla, joka liittyy köyhyysteemaan. 
 
Sill’ wälill’ lupauxell’ täll’ Nijn wahwall’ kuin myös suloisell’, Lohdutettakon sydän. Ain’ 
anowillen annetaan. Kyll’ sanas sinuld’ muistetaan, Kyll’ mullen myös sen pidät, kuin 
Kananean waimolle Myös wißist’ minull’ huonolle Sun apus wihdoin lainaat. Edesäs 
makaan aina. (SW 41:7) 
 

                                                
1 Muroma 1994, 33–35. 
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Luottamus avun saamiseen esitetään herrnhutilaisuudelle tyypilliseen 

iloiseen ja optimistiseen sävyyn. Raamattuainesta käytetään edellisen säkeistön 

tapaan perustelemaan avun saamisen lupausta. Kyseessä on Matteuksen 

evankeliumin kertomus Jeesuksesta ja kanaanilaisesta naisesta (Matt. 15:21–28). 

Virressä voidaan havaita viitteitä 1700-luvun protestanttisuudessa tapahtuneeseen 

kaikkivaltiuden käsitteen tulkinnan muutokseen. Ilmoituksen ja Jumalan 

ihmetekojen osuus länsimaisen kulttuurin maailmanselityksessä alkoi kaventua ja 

korvaantua luonnontieteellisillä selitysmalleilla. Vastaavasti pietistisessä 

uskonnollisuudessa luterilaisen ortodoksian vahva luottamus Jumalan 

maailmanhallintaan ja siitä johdettu käsitys katastrofeista Jumalan rangaistuksina 

muuttui individualistiseksi henkilökohtaista kokemusta ja vastuuta painottavaksi 

uskonnolliseksi asenteeksi. Virren kertoja-minälle kaikkivaltiaan Jumalan apu oli 

henkilökohtainen kokemus, jota oli mahdollista perustella subjektiivisella 

uskonvarmuudella.2 
 
Keng sijs tahdois häiyll’ tawall’ Nälkään jäädä tyhjäll’ suull’, Rawitux kun taidais tull’? 
Weri huutaa, nijn myös haawat: Tääll’ on siaa[sijaa], tulkat tänn’! Tääll’ on lähde elämän. 
(SW 127:8) 
 
Nälkäkatastrofin uhkaan viittaavasta virsiaineksesta voidaan löytää 

realistisempia ja synkempiä vivahteita, jotka ovat lähempänä nälkä- ja 

katovuosien ahdistavaa kokemusta. Olof Grenin virressä JEsu! halun’, ilon’ 

kaikki! välähtää lyhyesti ja ytimekkäästi nälkäkuoleman tyly mahdollisuus. Virsi 

on sijoitettu osastoon Armon saamisesta. Virren teemana on herrnhutilaisuudelle 

ominainen kokemus Jeesuksen sovitustyön henkilökohtaisesta omistamisesta.  

Kuudennessa säkeistössä esiintyy liikkeelle tyypillinen iskulause ”tule 

sellaisena kuin olet”. Oikeanlaisen uskon omistajan, syntisen, vastakohtana on 

omavanhurskas, joka jää ilman armoa ja elämää. Sama oikean ja väärän 

uskonnollisen asenteen, herrnhutilaisessa kielenkäytössä ”heränneen” ja 

”suruttoman”, vastakohdan käsittely jatkuu seitsemännessä säkeistössä. Siinä 

puhutaan rikkaasta, joka ei havaitse puutettansa eikä tarvitse Jeesusta. Suruissaan 

köyhyytensä näkevä tulee päin vastoin rikkaaksi. Kahdeksannen säkeistön 

nälkään kuoleva on ilmeisesti ”suruton”, joka torjuu Jeesuksen ja sovitustyön 

armon.3 

                                                
2 Juva 1955, 175; Lehmann 1980, 172–173; Lempa 1995, 131. 
3 SW 127:6, 7, 8. 
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Grenin virressä kuvastuu uskonnollisen asenteen muuttuminen luterilaisen 

ortodoksian kollektiivisesta yhteisöllisyydestä pietismin individualismiin ja 

yksilön oman vastuun korostamiseen. Nälkäkuolema, joka tosin virressä on 

enemmän hengellinen kuin maallinen, kohtaa ”surutonta”, joka on itse vastuussa 

onnettomuudestaan. Suomessa tämänkaltaisen yksilön omaa vastuuta painottavan 

uskonnollisuuden yleistymiseen vaikutti ratkaisevasti isonvihan (1713–1721) 

raskaat kokemukset. Uudentyyppistä pietismin sävyttämää uskonnollisuutta 

esiintyi jo 1720-luvulla julkaistuissa suomenkielisissä arkkiveisuissa, jotka 

levisivät kansan parissa.4 
 
Jos et uskon näljän kans Lujaa lohdutusta pyydä, Christillisyyt’ kohdastans Rasitusna ensin 
pidät, Sitte jähdyt häiyst’ sangen, Six ett’ wihdoin syndijn langeet. (SW 141:6) 
 
Lars T. Nybergin virressä Näitä meidän tulee tehd’: Rukoilla ja walwoo’ 

ijan nälkäkuolema koituu Grenin virren tavoin ”suruttoman” kohtaloksi. Nybergin 

virsi on sijoitettu osastoon Hengellisestä Walpaisuudesta. Virren teemana on 

uskovan henkilökohtainen taistelu uskossa pysymiseksi ja kiusauksien 

voittamiseksi. Jatkuvana vaarana on uskovan lankeaminen ”suruttomuuteen”, jota 

kuvataan hitaudeksi, kylmyydeksi ja penseydeksi. Neljännessä säkeistössä rikas, 

joka omistaa jotakin, ja myös mahdollisesti haluaa lisää, on lähimpänä 

lankeemusta. Hän ei olekaan rikas vaan alaston, huono ja halpa.5  

Kuudennessa säkeistössä mainittu uskon nälkä saa moraalisia piirteitä. Se 

on yhteydessä pietistiseen henkilökohtaisen uskonvakaumuksen ylläpitämisen 

vaatimukseen, joka voidaan tulkita myös oikeanlaisten uskon hedelmien, tekojen, 

vaatimuksena. Uhkana on lankeaminen syntisiin tekoihin ja ”hengellinen 

nälkäkuolema”. Paradoksaalisesti uskon nälkä on tarpeellista ja tavoiteltua, mutta 

sen puuttuminen merkitsee nälkäkuolemaa eli synnin rangaistusta. 

Virressä esiintyvää kiusauksia vastaan taistelemisen teemaa voidaan selittää 

pietistisesti tulkitun affektiopin näkökulmasta. Pietistismissä  ihmisen ”luontaisia” 

haluja (affekteja) pidettiin ihmistä turmelevina ja pyrittiin stoalaisen filosofian 

hengessä niiden kitkemiseen. Johann Arndt (1555-1621) kirjoitti postillassaan 

”maailman kuolettamisesta” ja kaiken ”pöyhkeyden, ahneuden, himon, raivon ja 

kostonhimon” kitkemisestä. Nybergin virressä kielteisessä valossa esiintyvä 

rikkaus voidaan tulkita moraalisesti turmiolliseksi ahneuden ja ylpeyden 

affektiksi, jota uskovan tulisi rukouksen ja kilvoituksen avulla vastustaa. Ilman 

                                                
4 Juva 155, 175. 
5 SW 141:4.  
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oikeanlaista affektien hillitsemistä ja itsekuria, uskon nälkää, ihminen ajautuu  

moraaliseen perikatoon, synnin aiheuttamaan ”nälkäkuolemaan”.6 
 
Pois nälkä tääldä aja, Karkota taudit kaikk’. Suo siunauxell’ majaa Isäimme maasa ratk’. 
Waan menestyäxeni Suo nälkää sielulleni Sun armos perähän.(SW 202:6) 
 
Lars T. Nybergin ruokavirressä Sull’ kijtos, JEsuxemme! Nyt suosioxem’ 

taas viitataan Sionin Wirsien kontekstissa poikkeuksellisesti nälkään 

konkreettisena yhteiskunnallisena ja sosiaalisena ilmiönä. Nälkä voidaan tässä 

yhteydessä tulkita konkreettisesti ihmisten arkielämää ja selviytymistä uhkaavaksi 

nälkäkatastrofiksi, joka saattoi puhjeta pahojen pula- ja katovuosien aikaan kuten 

esimerkiksi vuosina 1695–1697. Virrestä voidaan havaita pelätyn nälkäkatastrofin 

ja kulkutautien uhkan välinen yhteys. Katovuosina nälkää näkevät ihmiset lähtivät 

usein kerjäämään ja vaelsivat pitkiäkin matkoja ruokaa etsimään. Aliravitut ja 

heikkokuntoiset ihmiset sairastuivat helposti ja heidän keskuudessaan 

tautiepidemiat syntyivät ja levisivät helposti tuhoisin seurauksin.7 

Nybergin virressä on havaittavissa luterilaisen ortodoksian kollektiivisen 

uskonnollisuuden piirteitä. Siunausta ja varjelusta pyydetään koko kansalle, jotta 

nälkäkatastrofeilta ja kulkutaudeilta vältyttäisiin. Taustalla on ajatus Jumalan 

maailmanhallinnasta, jonka varassa katastrofien tuleminen ja niistä selviäminen 

viime kädessä riippuu. Ortodoksialle ominainen käsitys katastrofeista 

kollektiivisina Jumalan rangaistuksina kansan synneistä jää tässä kohden 

kuitenkin pimentoon. Sen sijaan vanhaan käsitykseen kollektiivisesta Jumalan 

kaikkivaltiuden takaamasta varjeluksesta yhdistyy uudenlainen pietistinen 

uskonnollisuus, joka korostaa yksilön omaa vastuuta ja kykyä vaikuttaa omaan 

kohtaloonsa.8 

Virressä mainittu ”armon nälkä” voidaan tulkita samantapaiseksi, 

uskonnollista kilvoitusta ja moraalista itsekuria merkitseväksi ilmaisuksi kuin 

aiemmin käsitellyssä Nybergin virressä mainittu ”uskon nälkä”. Virren 

viidennessä säkeistössä kuvataan kuinka Jumala antaa leipää kotimaalle, joka näin 

harvoin kärsii puutetta tai hätää. Samassa yhteydessä kehotetaan, monikon 

ensimmäisessä persoonassa, uskovien joukkoa jakamaan leipänsä Jumalan 

ystäville. Kehotus lähimmäisenrakkauden tekoihin on ilmaistu selvästi. Ajatus 

                                                
6 Arndt 1621, 50; Lempa 1995, 125, 128; Arndtin postillan teologisesta jäsennyksestä Repo 1997, 
202–204.  
7 Muroma 1994, 39–40. 
8 Juva 1955, 175. 
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Jumalan kaitselmuksesta ja varjeluksesta yhdistyy ihmisen henkilökohtaisen 

moraalisen vastuun korostukseen samoin kuin kuudennessa säkeistössä.9 
 
O sinä leipä taiwaan! Hätäni näet jo; Siis älä nälkään aiwan Sieluan’ kuolla suo; Waan itse 
ruokans ole: Ett’ käännyis sinun puolees, Ja sinua ylistäis. (SW 18:10) 
 
Lars T. Nybergin virressä Mun heikkouden’ päälle, O JEsu! armahd’ nyt 

nälällä tarkoitetaan huolta sielun pelastuksesta. Jeesus kuvataan taivaan leiväksi, 

jonka toivotaan varjelevan sielua nälkäkuoleman uhalta. Virsi on sijoitettu 

osastoon Synnin wiheliäisyyden tundeminen,  ja siinä kuvataan intensiivisesti 

uskovan sisäistä taistelua ja omantunnon vaivoja uskonnollisen kilvoituksen 

vaivalloisella tiellä. Virressä nälkä viittaa oman puutteellisuuden ja heikkouden 

tuskalliseen itsetarkkailuun. Puute on moraalista ja hengellistä laatua. Siihen 

avuksi toivotun taivaan leivän  voidaan tulkita viittaavan ehtoollisessa saatavaan 

armoon ja anteeksiantoon. Nälän ja nälkäkatastrofin konkreettinen mahdollisuus 

on voinut helposti assosioitua virren käyttäjän mieleen ja tehostaa ilmauksen 

vaikuttavuutta. 
 
Pitääkö, JEsu! ruata Ain’ käymän isowaisen? Ja janowaisen juomata? Tukemat’ 
waipuvaisen? Nijngöstä minä kannan ain’ Sydändä fangittua? Kipua tätä wastaan lain’ Jo 
armoo’ halaittua. (SW 19:1) 
 
J. C. Holmbergin virressä Pitääkö, JEsu! ruata Ain’ käymän isowaisen? 

nälkä ja ruuan puute viittaa yhteisön avun varassa elävien köyhien ja sairaiden 

usein toistuvaan puutteeseen ravinnosta ja elatuksesta. Ensimmäisessä säkeistössä 

esiintyvä sairaus ja kipu voidaan tulkita viittaukseksi pitkäaikaisesta sairaudesta 

kärsiviin, työkyvyttömiin ”oikeisiin” köyhiin, jotka olivat oikeutettuja saamaan 

virallista köyhäinhoitoa. Virren epäuskon vaivoja käsittelevä teema on 

samankaltainen kuin sitä edeltävässä Nybergin virressä. 

Virren viidennessä säkeistössä valitetaan kuinka kertoja-minän mieli 

helposti kääntyy pois Jeesuksen luota maailmaan. Taustalla voidaan hahmottaa 

pietismin kielteinen suhtautuminen affekteihin. Kuudennessa säkeistössä 

toivotaan taivaan leipää, Jeesusta, ravinnoksi kuten Nybergin virressä. Viimeinen 

kahdeksas säkeistö sisältää henkilökohtaista moraalista vastuuta korostavan 

näkökulman. Kertoja-minä toivoo rakkauden ja uskon vahvistuvan sielussaan. 

Jeesuksen rakkaus vaatii kertoja-minää palvelemaan häntä.10 
 

                                                
9 SW 202:5, 6. 
10 SW 19:6, 8; Lempa 1995, 128. 
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Ann’ kaikill’ isowaisill’ Nyt hywä rawindo, Ja kaikill’ janowaisill’ Wirwoitust’ lahjax’ suo. 
Sen karwaan kuollon weden, Syndien wirran, edest’ Sun weres wuotakon. (SW 145:4) 
 
Johan Kahlin virressä Muist’ seurakundaas, HERra! Meit’ köyhij’ syndisit’ 

toivotaan kaikkien isoavien eli nälissään ja janoissaan olevien tulevan ravituksi. 

Pitkähkö virsi on sijoitettu osastoon Rukous=Wirret. Kahlin virressä puhutaan 

monikon ensimmäisessä persoonassa uskovien seurakunnasta, jonka tarpeita ja 

toiveita esitellään monisanaisesti. Toisessa säkeistössä seurakunta on menossa 

armon pöydälle, ehtoolliselle, jossa Jeesus tarjoaa ”rieskaa” ja ”viinaa” runsaasti 

ravinnoksi. Kolmannessa säkeistössä uskoville tarjotaan runsas pito-ateria Siionin 

vuorella, jossa kyyneleet pyyhitään ja murheet häviävät. Taustalla oleva 

raamattuaines on osa Jesajan kirjan kuvaus lopun aikojen tapahtumista (Jes. 25:6–

8).11 
 
Uskottomuus pyytää waiwat’, kosk’ nijn huono olen wiel’, Eng’ sua rakasta nijn tääll’ Kuin 
sen soisin leiwäll’ taiwaan Hengen’ ruoki suloisell’, Muutoin minä kuolen jäll’. (SW 180:2) 
 
Anders Odheliuksen virressä Suo mun, JEsu armollinen! Syndisex’ 

taipuneex’ tull’ koetaan hengellisen ”nälkäkuoleman” uhkaa ja toivotaan taivaan 

leipää, Jeesusta, ravinnoksi. Virren ilmaisut ja sanasto on lähes identtinen 

aikaisemmin käsiteltyjen Lars T. Nybergin virsien kanssa. Virsi on sijoitettu 

osastoon Rukous=Wirret. Virsi kuvaa uskovan epävarmuutta pelastuksen 

henkilökohtaisesta omistamisesta. Uskottomuus, huonous ja  turmelevien 

affektien häilyväisyys estävät pelastuksen saavuttamista. Ensimmäisessä 

säkeistössä kertoja-minä toivoo ”uskon nälän” saamista pelastuksesta 

nauttimiseksi. Odheliuksen virressä ”uskon nälkään” ei kuitenkaan näytä liittyvän 

Nybergin virsille ominaista henkilökohtaisen vastuun korostamista.12 
 
Sill’ JEsus näljäs sielull’ ruokans’ suopi, Ja kaikes surus lohdutuxen tuopi. (SW 103:9) 
 
Johan Fredrik Krygerin virressä JEsusta, joka kaikki taiwaat täyttää  

ilmaistaan luottamusta Jeesukseen, joka ruokkiii nälkäisen sielun ja tuo  

lohdutuksen surussa. Virsi on sijoitettu osastoon JEsuksen wastan ottamisesta 

Uskolla. Virren teemana on uskovan koko elämän täyttävä  herrnhutilainen 

Kristus-mystiikka. Omistamista ja rikkautta kritisoidaan peitellysti. Kertoja-

minälle Jeesus on ainoa ”huvitus”, joka on parempi kuin kaikki maailman tavarat. 

Viidennessä säkeistössä esiintyy ajatus maailmasta erottautumisesta.13 

                                                
11 SW 145:2, 3; Huhtala 1971, 106. 
12 SW 180:1, 2; Lempa 1995, 128. 
13 SW 103:1, 5. 
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Virressä suru esiintyy yhteydessä nälkään. Nälän ja surun yhteys korostui 

arkielämässä erityisesti nälkäkatastrofien aikaan. Nälkäkatastrofien historiallisissa 

kuvauksissa puhutaan usein nälkävuosien kärsimysten aikaansaamasta 

intensiivisestä surun ja ahdistuksen kokemuksesta. Nälkäkuoleman rinnalla 

ihmiset ”kuolivat suruun”. Virren kontekstissa nälkä on ”hengellistä”, mutta 

assosiaatiot johtavat helposti konkreettiseen historialliseen todellisuuteen. Nälän 

ja surun ahdistavalle kokemukselle luo kontrastia herrnhutilaiselle 

uskonnollisuudelle ominainen valoisa ja optimistinen luottamus avun saamiseen.14 
 
Tiedät, mitä warten me Sinun edesäs täs’ makaamm’: Nälkään kuolee sielumme, Armoo’ 
kerjäämäst’ jos lakkaam’: Suumme haawais lähtehille Asetamme auwenneille. (SW 155:2) 
 
Lars T. Nybergin virressä JEsu! Sana elämän! Tule meidän keskellemme 

hengellinen ”nälkäkuolema” uhkaa armoa kerjääviä uskovia. Monikon 

ensimmäisessä persoonassa etenevä virsi on sijoitettu osastoon Rukous=Wirret. 

Virren teemana on pietistinen uskovien hartauskokous, konventikkeli. 

Ensimmäisen säkeistön taustalla oleva yhteisen kokoontumisen teemaan sopiva 

raamattuaines on Luukkaan evankeliumin kuvaus Jeesuksen ilmestymisestä 

Emmauksen tiellä (Luuk. 24:13–35).15 

Virressä hengellisen ”nälkäkuoleman” estäjäksi ja vastakohdaksi asettuu 

”armon kerjääminen”. Kerjäämisen ja nälän yhteys arjen todellisuudessa korostui 

erityisesti nälkäkatastrofien aikaan, jolloin nälkää näkevät ihmiset saattoivat 

lähteä suurin joukoin kerjäämään ruokaa vieraille seuduille pitkienkin matkojen 

taakse. Kerjääminen oli yksi  selviytymiskeinoista nälkäkatastrofin uhatessa. 

Kerjäämistä esiintyi  normaaliolosuhteissakin, jolloin siihen turvautuvat erityisesti 

sairaat ja työkyvyttömät. Kerjääminen kuului kansantapoihin esimerkiksi häiden 

yhteydessä.16 

Virressä ”armon kerjääminen” merkitsee Nybergin virsissä usein toistuvaa 

kehotusta aktiiviseen henkilökohtaiseen vastuunottamiseen ja moraaliseen 

itsekuriiin,  joka assosioituu myös konkreettiseen historialliseen todellisuuteen. 

Kerjääminen oli ”aktiivista” toimintaa: kerjäläisen piti lähteä liikkeelle, varsinkin 

katovuosien aikaan, ja kulkea talosta toiseen, mahdollisesti jopa toisiin pitäjiin 

saakka. Kerjääminen oli tärkeä sosiaalinen selviytymiskeino agraariyhteiskunnan 

kriisitilanteissa.17 

                                                
14 Keränen 1994, 48. 
15 SW 155:1. 
16 Jutikkala 1958, 193; Pulma 1985, 63. 
17 Jutikkala 1958, 193. 
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Sull’, HERra! kijtos aina, Kuin tarpeem’ meille lainaat, Ain’ sanas pidät meille, Et leipää 
meildä kiellä. 
 
Me monet maatesamme Sinulda lahjat saamme. Ruastam’ pidät huolen, Ettemme nälkään 
kuole. (SW 203:1, 3) 
 
Johan Kahlin ruokavirressä Sull’, HERra! kijtos aina, Kuin tarpeem’ meille 

lainaat toivotaan varjelusta nälänhädän välttämiseksi. Virressä nälkä esiintyy 

konkreettisena yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä kuten sitä edeltävässä 

Lars T. Nybergin ruokavirressä. Kahlin virressä Jumalan huolenpitoa ja varjelusta 

korostetaan tiheään. Toisessa säkeistössä, herrnhutilaiselle jumalakuvalle 

ominaisesti, Jumalan sydämen todetaan olevan rakkautta ja armoa täynnä. 

Toisaalta virressä painottuu myös pietistismin henkilökohtaisen vastuun vaatimus. 

Kuudennessa säkeistössä toivotaan ettei Jumalan kalliita lahjoja ”nautita 

hekumaksi” vaan Hänen kunniakseen.18 
 
Mua rawits näljäsäni. Kuormastan’ minua aut’. Kaikk’ peitä rikoxeni Ruskian weres kautt’. 
Suo, jota sydän halaa, Eläwää leipää alat’. Pääst’ hädäst’ kaikesta. (SW 209:9) 
 
Lars T. Nybergin aamuvirressä Heräjä, sielun’! jällens Uskosa toiwon kans 

pyydetään nälkäisen kertoja-minän ravituksi tulemista. Nälkä saa tässä yhteydessä 

kielteisiä moraalisia sävyjä kun kertoja-minä pyytää samalla ”rikkomusten”, 

syntiensä, anteeksisaamista. Kuvaus Jeesuksesta ”elävänä leipänä” voidaan tulkita 

viittauksena ehtoolliseen, jossa syntien anteeksiantaminen tapahtuu. Virressä 

esiintyy muitakin köyhyyteen viittaavia vertauskuvia. Kuudennessa säkeistössä 

kertoja-minä pyytää sokeutensa ja seitsemännessä kuuroutensa parantamista. 

Kahdeksannessa säkeistössä kertoja-minä pyytää vaatetusta alastomuuteensa.19 

Nybergin virressä köyhyyden vertauskuvallisiin ilmaisuihin liittyy kehotus 

moraaliseen itsekuriin ja vastuuseen. Puutteen ja sairauksien tulisi saada kertoja-

minä yhä intohimoisemmin liikkeelle uskonnollisen vaelluksen kaidalle ja 

vaivalloiselle tielle. Yhdennessätoista säkeistössä kertoja-minä toivoo sotivansa 

lujasti uskon ja rukouksen avulla sielunvihollista vastaan. Kahdennessatoista 

säkeistössä kertoja-minä toivoo, että voisi näyttää kuuliaisuuttaan Jeesukselle 

toimittamalla iloisesti virkaansa. Taustalla on työn merkitystä painottava 

luterilainen käsitys kutsumuksesta ja virasta.20 
 

                                                
18 SW 203:2, 6. 
19 SW 209:6–9. 
20 SW 209:11, 12. 
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Koska minun riemuxeni HERran wuosi alkanee? Minun tyhjä sieluiseni Taiwaan ruokaa 
maistanee? Huokauxill’ taiwaan puoleen Katson alinomaisest’; Aika wiel’ ei tullut ole, 
Waan se tulee totisest’. (SW 26:2) 
 
Anders Odheliuksen virressä Koska minun taiwalleni Kointähti koittane? 

toivotaan sielun tulevan ravituksi taivaan ruoalla. Virren säkeistön taustalla oleva 

raamattuaines on vanhatestamentillinen kuvaus määräajoin pidettävistä sapatti- ja 

riemuvuosista (3. Moos. 25). Virsi on sijoitettu osastoon Evangeliumin 

Armo=Ääni. Virren teemana on uskovan epäilykset pelastuksen omistamisesta. 

Vaikka virren konteksti painottuu yksilöllisen hengellisen kokemuksen ja 

tunteiden erittelyyn, voidaan sen sanomaa raamattuaineksen pohjalta tulkita 

luottamukseksi parempien aikojen koittamisesta nykyisen puutteen ja katovuosien 

jälkeen. Vertauskohtana voidaan tästä näkökulmasta pitää 1600-luvun lopun 

suurten nälkäkatastrofien tunnelmissa kirjoitettua vuoden 1701 kirkkovirsikirjan 

suvivirttä 318.21 

Virren kahdeksannessa säkeistössä kertoja-minä toivoo tulevansa saatetuksi 

”oikeaan” köyhyyteen, jotta hänen sydämensä tulisi ravituksi Jeesuksen verellä. 

Virren herrnhutilaisella morsius- ja verimystiikalla kyllästetty konteksti viittaa 

tässä köyhyyden ”hengelliseen” kokemiseen. Toisaalta sitä voidaan tulkita 

konkreettisesti työkyvyttömien ja sairaiden ”oikeiden” köyhien korottamiseksi 

uskonnolliseksi ihanteeksi ja esikuvaksi. Taustalla voidaan havaita jäänteitä 

vanhasta keskiajan katolisesta ajattelusta, joka piti köyhiä pyhempinä ja Jumalaa 

lähempänä olevina kuin rikkaita.22 
 
Kyll’ näen puutoxen’, Waan ynnä tiedän sen, Ettei muu mikän auta, Nälkääni lakauta, Eik’ 
tydyt’ sydändäni, Kuin veres, JEsuxeni.(SW 96:3) 
 
Johan Holmbergin virressä En, JEsu! rauhaa saa, Eng’ ennen halaja 

kertoja-minä kokee, että mikään muu ei auta omiin puutteisiin ja nälkään kuin 

Jeesuksen veri. Virsi on sijoitettu osastoon JEsuxen Werestä. Virren teemana on 

uskovan sisäinen taistelu uskonvarmuuden saavuttamiseksi. Virressä nälkä ja 

puute esiintyvät kielteisinä asiaintiloina, joihin ei koeta voitavan vaikuttaa omilla 

toimilla. Nälkä on pessimistisesti suhtautuvalle kertoja-minälle pysyvä tila, jolla 

ei ole päätepistettä. Taustalla voidaan hahmottaa vanhan agraariyhteiskunnan 

ihmisen arkinen kokemus usein toistuvasta ravinnon niukkuudesta. Luontaistalous 

merkitsi lähes kirjaimellisesti kädestä suuhun elämistä. Maanviljelyksen 

                                                
21 SW 26:2; Kurvinen 1941, 197–199. 
22 SW 26:8. 
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onnistumisessa oltiin täysin luonnon armoilla. Satojen epäonnistuminen johti aina 

pienempiin tai suurempiin puutteisiin ihmisten ravinnonsaannissa.23

                                                
23 SW 96:3; Wirilander 1960, 445; Soininen 1974, 366. 



2. Sairaus köyhyyden kokemuksena 
 
Suur’ surkeus se, Ett’ ehdollans’ surmallens mennä. Et pitkäld’ tänn’ jää, Sijs JEsuxen tygö 
koht’ riennä. Epäilemätä sull’ sairastais’ woimat on pienet, Taikk’ raukewat ne: Silloingo 
sitt’ sinuas käännät? (SW 1:3) 
 

Anders Nordenberg-Nordenskjöldin virressä Mix’ unees ain’ jäät? Jo herätä, 

syndinen, pyydä sairaudesta selviämiseen ja toipumiseen suhtaudutaan 

pessimistisesti. Sairauden mahdollinen päätepiste, kuolema, on luonnollinen 

asiaintila, johon ei voida paljoa vaikuttaa omin keinoin. Virsi on sijoitettu 

osastoon Jumalan ääni ja Armo=kutsumus. Virren teemana on kehotus 

pietistiseen uskonnolliseen kääntymykseen, herätykseen. Kuoleman ja sairauden 

yhteys virressä liittyy sen kokonaisuutta hallitsevaan pietistisen parannussaarnan 

julistamiseen. Virren kertoja-minä kehottaa lukijaa ajattelemaan kuolemaansa, 

jotta hän havahtuisi ajattelemaan ikuisia uskonnollisia totuuksia. Sairauden ja 

kuoleman vääjäämättömän fatalistisesti esitetty yhteys tulisi herättää lukija 

huolehtimaan sielunsa hyvinvoinnista.1 

Nordenberg-Nordenskjöldin virressä sairautta ja kuolemaa ei yhdistetä 

syntiin yhtä selvästi ja suorasanaisesti kuin 1600-luvun luterilaisuudessa. 

Ortodoksian aikaan kuolemaa pidettiin lankeemuksen kovimpana rangaistuksena, 

synnin palkkana, joka ei kuulunut alkuperäiseen luomisjärjestykseen. Virren 

taustalla on havaittavissa herrnhutilaisen ajattelun tuomaa murrosta perinnäisiin 

käsityksiin. Kuolema aletaan kokea enemmän luonnollisena elämän päätepisteenä 

kuin kauhistuttavana turmiovaltana.2 

1700-luvun ihmiselle sairauksien ja ennenaikaisten kuolemien yhteys oli 

jokapäiväinen arkinen kokemus. Käytössä olleilla lääkintätavoilla ja 

hoitomenetelmillä pystyttiin lähinnä vain lieventämään sairauden oireita, joiden 

varsinainen aiheuttaja jäi hoitamatta. Modernin lääketieteen kannalta pienet vaivat 

johtivat helposti pitkäaikaiseen sairastamiseen ja vaikeisiin jälkitauteihin. 

Terveyden ja kuoleman näkökulmasta aikakauden ihmiset elivät konkreettisesti 

riskiyhteiskunnassa. Sairaus saattoi iskeä milloin vain ja johtaa nopeasti 

kohtalokkaisiin seurauksiin kunnollisen hoidon puutteen takia.3 
 
JEsuxen kuollost’ suurimman Hädäsä lohdutuxen saan. Haawainsa weri kaikista Lääkitsee 
sielun taudista. (SW 82:1) 
 

                                                
1 SW 1:3. 
2 Jutikkala 1995, 203, 206. 
3 Wirilander 1960, 456, 464–465. 
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Johan Holmbergin virressä JEsuxen kuollost’ suurimman Hädäsä 

lohdutuxen saan sairauden lääkkeeksi tarjotaan Jeesuksen verta. Virsi on sijoitettu 

osastoon JEsuxen Kärsimisestä. Virren teemana on kärsimysmystiikan mietiskely. 

Kielikuvat Jeesuksesta lääkärinä (Christus Medicus) esiintyvät jo antiikin 

kirkkoisien teksteissä ja niitä käytettiin vakiintuneessa kirkollisessa 

kielenkäytössä aina uuden ajan alkuun saakka. Ruotsalaisessa 1600-luvun 

hartauskirjallisuudessa esiintyi runsaasti lääkitsemiseen liittyviä kielikuvia. Niitä 

käytettiin myös kirjojen nimikkeissä. Jeesuksen kylkihaavoista vuotanutta verta 

kuvattiin aikakauden passiorunoudessa sieluja vahvistavaksi ”lääkejuomaksi”. 

Taustalla oli keskiaikainen ehtoollismystiikka.4 

Virrestä voidaan havaita pessimististä asennetta sairauden luonnollisiin 

parantamismahdollisuuksiin. Kristillisen perinteen osittain kielteinen asenne 

maallisiin lääkitsemiskeinoihin oli 1700-luvun kansanihmisestä realistinen ja 

hyväksyttävä, koska se sai vahvistusta arkisesta kokemuksesta puutteellisten 

hoitomenetelmien tehottomuudesta. Toisaalta virressä on herrnhutilaisuudelle 

tyypillistä, optimistista luottamusta Jeesukseen syntien sovittajana, ”todellisena 

lääkärinä”. Jeesuksen parantava voima ja rakkaus ikään kuin häivyttävät 

varjoonsa 1600-luvun luterilaisuuden korostaman synnin ja sairauden yhteyden 

samalla tavoin kuin aiemmin käsitellyssä Nordenberg-Nordenskjöldin virressä.5 
 
Jos tätä heikkoo’ ruumista Wuoteellen kaataa tauti, JEsuxen risti wahwistaa, Sen ääres 
lepoo’ nautin. Autuas joka aikana, Yöll’, päiwäll’, Aamull’, iltana, En JEsustani päästä. 
(SW 133:11) 
 
Tuntemattoman tekijän virressä En JEsust’ päästä käsistän’ Eng’ minun 

sylistäni kertoja-minä julistaa vahvaa uskoaan ja luottamustaan vakavankin 

sairauden edessä. Virsi on sijoitettu osastoon Armon=tila. Virren teemana on 

uskonvarmuuden vahvuuden julistaminen. Virressä kuvatun sairauden vakavuutta 

kuvaa viittaus joutumisesta voimattomaksi vuodepotilaaksi. 

Hoitokeinojen puutteellisuuden ja ravinto- ynnä muiden ympäristötekijöiden 

takia 1700-luvun ihmisillä sairauden puhkeaminen ja taudin kulku etenivät 

nopeasti. Sairauden aiheuttama pikainen muutos töissään ahkeroivasta 

maatyöläisestä taudin kanssa kamppailevaksi heikoksi vuodepotilaaksi saattoi 

tuntua järkyttävältä ja ahdistavalta aikakauden ihmisistä. Sairauden vakavuus 

                                                
4 Joutsivuo 1995, 65; Lindgärde 1996,  293–294. 
5 Wirilander 1960, 480–481. 
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merkitsi kuoleman läheisyyttä. Sairaudesta joko selvittiin tai tauti ”oli 

kuolemaksi”.6 

Sairauden kanssa kamppailevan lohdutukseksi kuvataan virressä Jeesuksen 

ristiä. Taustalla on havaittavissa pietistinen käsitys uskovan elämään luontaisesti 

kuuluvasta rististä ja kärsimyksestä. Risti oli uskovalle kuuluva ”rakas risti”, joka 

kuului yhteen uskon ja hyvien töiden harjoittamisen kanssa. Pietistisessä 

ajattelussa sairauksien ja kärsimysten uskonnollista merkitystä tulkittiin 

kaksijakoisesti. ”Tämän maailman lapsille” ne olivat oikeudenmukainen 

rangaistus heidän teoistaan, uskoville puolestaan Jumalan rakkaudellista kuritusta 

heidän kasvattamisekseen. Kärsimyksessä ja sairaudessa uskova sai kokea 

samaistuvansa Jeesuksen ristinkuoleman kärsimykseen. Samalla kärsimys todisti 

kantajansa olevan  ”todellinen” kristitty ja ”Jumalan lapsi”.7 

Virressä kertoja-minä julistaa olevansa ”autuas” jokaisena vuorokauden 

hetkenä. Uskossaan varman sairauden kourissa kamppailevan kertoja-minän 

voidaan tulkita haluavan kertoa olevansa valmis kohtaamaan pelottomasti 

kuoleman minä hetkenä tahansa. 1700-luvulla nuoren ihmisen äkillistä kuolemaa 

suorastaan pelättiin. Kansankulttuuriin vaikutti vielä pitkän aikaa reformaation 

jälkeen keskiajan katolinen perinne, joka painotti kuolinhetkellä tehtävän 

parannuksen merkitystä ihmissielun tuonpuoleiselle kohtalolle.8 

 Virren ”autuaan” kertoja-minän peloton uskonvarmuus kuoleman edessä 

kuvastaa 1700-luvulla alkavaa muutosta kohtia modernia kuolemakäsitystä. 

Uskonnollisesta näkökulmasta käsin tuota prosessia voidaan havaita 

herrnhutilaisuudessa, jossa kuoleman jälkeistä elämää ja  tuonpuoleista pelastusta 

odottava perinteinen luterilainen eskatologia muuntautui empiirisesti koettavaksi 

maailmansisäiseksi pelastusopiksi, jossa pelastus käsitettiin korkeammille 

uskonnollisuuden asteille eteneväksi kehitysprosessiksi. Pelastus, ”autuus”, oli 

täysin läsnä ja koettavissa jo tämän elämän aikana. Kuoleman jälkeinen 

iankaikkisuus ei tuonut siihen mitään merkittävää muutosta.9 

Uusi pietistinen hurskaus merkitsi murrosta vanhan perinnäiseen 

kansanuskonnollisuuteen, jossa pakanallisten uskomusten jäänteet ja luterilaisen 

ortodoksian vahva kaikkivaltiususko olivat sulautuneet toisiinsa. Tätä murrosta 

voidaan havainnoida konkreettisella tasolla kansankulttuurin arkisessa tavassa 

                                                
6 Wirilander 1960, 464, 480. 
7 SW 133:11; Koski 1996, 66–67. 
8 Bossy 1985, 26–27, 32; Vilkuna 1999, 46–47. 
9 Hök 1945, 14. 
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käyttää virsiä. Aikaisemmassa kansanuskonnollisuudessa virsiin liittyi maagisia 

uskomuksia pakanallisesta perinteestä. Virsiä veisattiin suojelu- ja 

varotoimenpiteinä hätätilanteissa, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta ja pahojen 

voimien vaikutuksilta. Virsien veisaaminen liittyi myös juhlatilanteisiin kuten 

esimerkiksi häihin, joissa ne saivat ikään kuin pakanallisen uhritoimituksen 

luonteen.10 

Pietisteille vanha kansanuskonnollisuus näyttäytyi kristillistettynä 

pakanuutena. Vanhan hurskauden näkökulmasta pietistinen käsitys oli puolestaan 

ikään kuin hienostunutta teeskentelyä, eräänlaista mielistelyä ja pokkurointia 

Korkeimmalle, joka näki sydämen vakavuuden tilan eikä ollut suostuteltavissa 

”tekohurskaudella”. Pietistit käyttivät virsiä jatkuvasti hartaudenharjoitukseen 

sielunsa pelastuksesta huolehtiakseen. Vanhassa kansanhurskaudessa virret olivat 

enemmänkin hätä- ja erityistilanteissa käytettyjä apuneuvoja.11 
 
Sun sowindos kautt’, jong’ turwaxen’ sain’, Mun sieluni hädästä päästit: Se tähtes myös on 
ett’ ruumijni tai On taudist’ ja kuolemast’ säästyn’. Nijn, Kuningas suur’! sun huonoinda 
ain’ Orjaas muistat armollisesti. (SW 205:3) 
 
Johan Kahlin virressä Sun Wapahtajaas kijt’, sieluni! kiitetään varjeltumista 

ruumiillisilta taudeilta ja kuolemalta. Virsi on sijoitettu osastoon Aamu=Wirret. 

Virressä kiitollisuus uuden päivän alkamisesta yhdistyy kärsimysmystiikan 

mietiskelyyn. Varhaisemmassa aamu- ja iltavirsiperinteessä korostui 

kansanuskonnollisuuden demonologisten uskomusten vaikutus. Erityisesti 

pimeyttä ja yötä pidettiin pelättyjen pahojen voimien temmellyskenttänä. 

Aamuvirsien tyypillisenä teemana oli helpottuneisuus yöstä selviämisestä ilman 

pahojen voimien aiheuttamia vahinkoja.12 

Vanhempien aamu- ja iltavirsien maalailemien yön kauhujen vaaroihin 

kuuluivat myös sairaudet. Usein viitattiin Vanhan testamentin psalmin sanoihin 

yöllä liikkuvasta rutosta ja keskellä päivää riehuvasta sairaudesta (Ps. 91:5–6). 

Alkuperältään ja tartuntamekanismeiltaan tuntemattomat, pelkoa herättäneet 

kulkutaudit voitiin kansanomaisesti selittää demonologisilla syillä. Kirkollisen 

tulkinnan mukaan ne olivat Jumalan kollektiivisia rangaistuksia yhteisön tai 

kansan synneistä.13 

                                                
10 Liedgren 1926, 411–415. 
11 Liedgren 1926, 416–417. 
12 Liedgren 1926, 461–462; Lindquist 1939, 361–362. 
13 Liedgren 1926, 461; Lindquist 1939, 362; Jutikkala 1995, 204. 
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 Kahlin virressä ei ole suoranaisesti vanhemmalle virsiperinteelle ominaista 

yön vaarojen pelkoa. Virren ensimmäisessä säkeistössä kertoja-minä kehottaa 

lukijaa suuntaamaan aamullisen kiitollisuudentunteensa herrnhutilaiseen 

kärsimysmystiikan mietiskelyyn. Toisessa säkeistössä ihastellaan Jeesuksen 

sovitustyötä osoituksena hänen suuresta kärsivällisyydestään ja armollisuudestaan 

uskovia kohtaan.14 

Kolmannessa säkeistössä toisen säkeistön sovitusteema yhdistyy 

kiitollisuuteen taudeista ja kuolemasta varjelusta. Aiheenvalinnassa voidaan 

havaita muistumaa vanhemmasta virsiperinteestä, vaikka sairaudelle ja kuolemaa 

ei annetakaan demonologista tulkintaa. Sairaus ja kuolema yhdistyvät syntiin 

sovitusteeman kautta, mutta niitä kuvataan suhteellisen neutraaliin tapaan. 

Taustalla on pikemmin herrnhutilaisuudelle tyypillinen myönteinen asenne, joka 

ilmenee kiitollisuutena terveyden onnellisesta säilymisestä.15 
 
Yxi mulda syndinen, huonoin kaikist’ madoist’ täällä, Sinua, HERra leppyinen Nöyräst’ 
etsii sanoill’ näillä: Jalkais ääres waiwaiselle Armo suo täll’ wäsyneelle. 
 
Kokoonpandu tuskasta Aiwan heikko olen liha, Pienest’ kuolen sanasta, Mitä sitte raskaast’ 
wihast’? Warjon’ mua jo peljättäpi, Lakis luutkin rundeleepi. (SW 39:2, 3) 
 
Johan Kahlin virressä Minä mulda kuria Langeen, JEsu! etees maahan 

kuvataan voimakkain sanakääntein sairaan tai vammautuneen ihmisen kokemaa 

ruumiillista heikkoutta. Virsi on sijoitettu osastoon Halu armon perään. Virressä 

esiintyy hyvin selkeästi 1600-luvun hartauskirjallisuudelle tyypillinen 

pessimistinen maailmankuva ja ihmiskäsitys, jossa maailman koettiin olevan 

murheen laakso ja ihmisen surkeaa matojen ruokaa. Virren ensimmäisessä 

säkeistössä kertoja-minä kutsuu itseään ”kurjaksi mullaksi” ja ”surkeaksi 

tomuksi” toivoen Jeesuksen liikuttuvan hänen surkeudestaan.16 

Toisessa säkeistössä käytetään samankaltaisia 1600-luvun 

uskonnollisuudelle tyypillisiä kielikuvia. Lisäksi virren kertoja-minä nimittää 

itseään ”vaivaiseksi”, jonka voidaan tulkita tarkoittavan ruumiillista sairautta tai 

vammaa. Vanhassa kirjasuomessa sanaa ’vaivainen’ käytettiin usein ’köyhän’ 

vastineena. ’Vaivainen’ oli kuitenkin konnotaatiopitoisempi ilmaisu, johon 

assosioitui enemmän sairauteen viittaavia merkityksiä. ’Vaivainen’ saattoi merkitä 

                                                
14 SW 205:1, 2. 
15 SW 205:3. 
16 SW 39:1; Lindquist 1939, 385–386. 
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sairauden vuoksi työkyvyttömäksi joutunutta ”oikeaa” köyhää, joka oli oikeutettu 

seurakunnan antamaan köyhäinhoitoon.17 

Kahlin virressä esiintyy korostetusti ruumiin heikkouden ja väsymisen 

kokemus. Toisessa säkeistössä vaivaisuus yhdistyy erityisesti väsymykseen. 

Kolmannessa säkeistössä kertoja-minä kokee heikon ruumiinsa totaalisesti 

tuskaisen kivuliaana. Ruumiillinen kipu saa aikaan psykosomaattisia oireita, jotka 

ilmentyvät voimakkaina pelon ja ahdistuksen tunteina. Pelko tuntuu lähes 

suistavan kertoja-minän psyykkisesti pois tolaltaan.18 

Virressä annetun uskonnollisen tulkinnan mukaan kertoja-minän vaivojen 

syynä on synti. Neljännessä säkeistössä kertoja-minä kokee pahoilla teoillaan 

kartuttaneen itselleen suuren synnin velan. Viidennessä säkeistössä painotetaan 

syntiinlankeemukseen totaalista vaikutusta ihmisen olemassa oloon. Virren 

kertoja-minä toteaa tulleensa maailmaan syntisenä ja lähtevänsä maailmasta 

syntisenä. Ajatus synnistä ihmisen elämän kurjuuden syynä oli tyypillinen 1600-

luvun hartauskirjallisuudessa. Syntiä ja pahuutta voitiin pitää platoniseen tapaan 

hyvän puutteena, joka ilmeni sairaudessa terveyden puutteena. Toisaalta synti 

voitiin yhdistää ihmisen rajallisuuteen mystiikan perinteen vaikutuksesta. Ihmisen 

kurjuus johtui hänen kiinnittäytymisestään luotuun maailmaan korkeimman 

hyvän, Jumalan, sijasta.19 

Virren kuudennessa säkeistössä kertoja-minä suhtautuu pessimistisesti 

omaan toimintaansa. Mitkään omat teot eivät voi auttaa häntä, koska kaikki mitä 

hän tekee on syntiä. Ainoaksi mahdollisuudeksi hädässä jää armon kerjääminen 

Jeesuksen jalkojen juuressa. Virressä kuvatulle kielteiselle  suhtautumiselle 

aktiiviseen oma-aloitteiseen toimintaan voidaan löytää konkreettista 

liittymäkohtaa 1700-luvun ihmisten arkikokemukseen. Sairauden vakavuutta 

arvioitiin suhteessa sairastuneen ihmisen työkykyyn. Työkyvyn menettäminen 

merkitsi usein radikaalia köyhtymistä ja syrjäytymistä yhteisön normaalista työn 

sanelemasta elämänjärjestyksestä. Kun vakavasti sairastunut ei voinut enää antaa 

omaa työpanostaan yhteisölle, joutui hän elämään kädestä suuhun toisten ihmisten 

hyväntekeväisyyden varassa.20 

Virren seitsemännessä säkeistössä kuvataan sairastuneen ihmisen kokemaa 

yksinäisyyttä ja epävarmuutta omasta selviämisestään. Kertoja-minä kokee 

                                                
17 SW 39:2; Lindquist 1939, 386; Huhtala 1971, 63, 72–73; Pulma 1985, 37–38. 
18 SW 39:3. 
19 SW 39:4, 5; Lindquist 1939, 387. 
20 SW 39:6; Pulma 1985, 37; Eilola 1999, 98. 
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muiden ihmisen pyrkivän ”kaatamaan” hänet. Ainoastaan Jeesus voi olla hänen 

auttajansa. Vanhassa agraariyhteiskunnassa sairaus saattoi muuttaa kollektiiviseen 

yhteisöön sidotun ihmisen toisista erottuvaksi yksilöksi, joka syrjäytyi yhteisön 

arkielämästä. Sairaus teki ihmisestä yksilön vastoin hänen tahtoaan ja irrotti hänet 

yhteisön turvallisista siteistä. Erottautuminen oli ahdistava ja pelottava kokemus 

ihmiselle, joka oli tottunut käsittämään itsensä ensisijaisesti osana kollektiivista 

yhteisöä.21 

Sosiaalisen muutoksen lisäksi konkreettista huolta aiheutti jokapäiväisen 

elatuksen hankkiminen. Työkyvyttömille sairaille tarjottu seurakunnallinen 

köyhäinhoito perustui toisaalta vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden periaatteeseen 

ja toisaalta seurakunnalle kollektiivisesti annettuun velvoitteeseen. 

Köyhäinhoidon toiminnan edellytykset riippuivat viime kädessä 

paikallisyhteisössä kullakin hetkellä vallinneesta tilanteesta. Virrestä voidaan 

havaita pessimististä suhtautumista sairaan ihmisen selviytymismahdollisuuksiin 

paikallisyhteisössä. 1700-luvun ihmisen arkikokemuksen pohjalta virren 

pessimistisiin elämäntuntoihin oli helppo eläytyä ja samaistua. Sairas oli ja eli 

pohjimmiltaan toisten ihmisten armoilla.22 
 
Täs’ sairaan terweyttä kans Rukoilevaxi näet, Sinulda, Parandajaltans: Mua sanall’ 
terweex’ tee. Mua köyhää saata rikkaxi, Kosk’ puolees itsen’ käännän; Ja minua tyhmää 
wijsaaxi, Kosk’ sinun tygös riennän. (SW 182:7) 
 
Johan Kahlin virressä Sull’ sydämeni templin täs’ Awajan, Wapahtajan’! 

rukoillaan Jeesusta sairauden parantamiseksi. Virsi on sijoitettu osastoon 

Rukous=Wirret. Virressä rukouksen, pyytämisen ja saamisen teemoja käsitellään 

useilla vaihtelevilla kielikuvilla. Sairaus yhdistyy virressä köyhyyteen. Virren 

kertoja-minä toivoo saavansa terveytensä takaisin samalla kun hänen köyhyytensä 

muuttuisi rikkaudeksi ja tyhmyytensä viisaudeksi. Toive sairaudesta 

parantumisesta esiintyy useamman kerran virressä. Neljännessä säkeistössä sokea 

toivoo näkönsä saamista. Viidennessä säkeistössä ”kuollut” toivoo tulevansa 

takaisin elämään Jeesuksen, ”elämä-leivän”, avulla. Kuudennessa säkeistössä 

syntinen etsii lääkettä syntiä vastaan ja kylmettynyt ja penseä toivoo lämmitystä.23    

1700-luvun ihmiselle sairauden aiheuttama menetys tuntui ennen kaikkea 

työkyvyn rajoitteina tai sen kokonaisena kadottamisena, joka puolestaan saattoi 

johtaa sairastuneen täysin riippuvaiseksi toisten ihmisten tarjoamasta 

                                                
21 SW 39:7; Eilola 1999, 98, 128. 
22 SW 39:7; Pulma 1985, 67. 
23 SW 182:4–7. 
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perusturvasta. Suhteessa taloudelliseen tilanteeseen sairaus merkitsi 

yksinkertaistetusti köyhyyttä avuttomassa ja epäitsenäisessä asemassa, ja toisaalta 

terveys itse hankittua kohtuullista toimeentuloa. Virressä esiintyvälle sairauden ja 

köyhyyden sekä terveyden ja rikkauden rinnastukselle voidaan havaita löytyvän 

tarttumapintaa aikakauden ihmisten konkreettisesta arkikokemuksesta.



3. Asuminen ja toimeentulo 
 
Nijt’ wain on kerjäläisell’ Joit’ andajalda saa, Suull’ muutoin isowaisell’ Hän wiettää 
aikansa. Siis joka päiwä salli, Ett’ armos murui’ kallijt’ Köyhänä kerjäisin. (SW 202:3) 
 

Lars T. Nybergin ruokavirressä Sull’ kijtos, JEsuxemme! Nyt suosioxem’ taas 

kuvataan kerjäläisen kokemusta elatuksen ja toimeentulon täydellisestä 

riippuvuudesta toisten ihmisten hyväntekeväisyydestä. Jatkuva nälkä ja 

aliravitsemus seuraavat kerjäläistä, joka etsii seuraavaa suupalaansa. Virressä 

käytetty sana ’isoovainen’ tulee vanhan kirjasuomen ’isota’ verbistä, joka merkitsi 

konkreettisesti ’olla nälissään’. Kerjäläisen elämä näyttäytyy virren kontekstissa 

passiivisena ruuan saamisen odottamisena toistuvan nälän ja aliravitsemuksen 

keskellä. Toisaalta kerjäläinen asetetaan uskovan jumalasuhteen ihanteeksi.1 
 
Nyt olkon wijsauden’, Ehk’ alat’ köyhäx jään, Ratk’ yxinkertaisuudes’ turwata JEsuxeen. 
Ostettuns aina olen, Jos elän eli kuolen. En tiedä mitään muut’. (SW 89:10) 
 
Lars T. Nybergin virressä Nijn’ on sijs woitollisest’ Se neuwo täytetty 

köyhyys kuvataan pysyväksi tilaksi, josta ei ole poispääsyä. Virsi on sijoitettu 

osastoon JEsuxen Kärsimisestä. Virren teemana on kärsimysmystiikan mietiskely. 

Köyhyys yhdistyy virressä yksinkertaisuuteen, joka oli pietismille tärkeä iskusana 

ja ihanne. Yksinkertainen ja hiljainen elämäntapa oli pietisteille uskovan oikea 

tuntomerkki. Yksinkertaisuus nousi 1700-luvun loppupuolella valistuksen ja 

varhaisromantiikan ihanteeksi, joka nosti arkisen talonpoikaisen elämäntavan 

säätyläispiirien ylevien tunteiden kohteeksi.2 

Virren kuvaus köyhyyden pysyvyydestä sai kosketuspintaa 1700-luvun 

agraariyhteiskunnassa. Köyhyys oli pysyvä ilmiö erityisesti tilattomalle 

maaseutuväestölle. Sosiaalisen ja taloudellisen kohoamisen mahdollisuudet olivat 

vähäiset ja rajalliset. Ahkeralla työnteolla voitiin parantaa sosiaalista asemaa vain 

tiettyyn rajaan saakka. Tilattomalle väestölle katsottiin parhaaksi tyytyä oman 

sosiaaliryhmänsä oloihin. Köyhyyttä pidettiin statuksena, johon synnyttiin, eikä 

vajottu henkilökohtaisten epäonnistumisten takia. Virren kuvaama köyhyyden 

pysyvyys tavallaan oikeutti 1700-luvun ihmisen mielessä arkiseen elämään 

kuuluneen kohtalonomaisen välttämättömyyden.3 
 
Omasta hameestani Lohdutin itseni, Ja omast’ sauwastani; Waan nähdes hätääni, Tai 
sauwan taitetuxi, Ja hameen’ poldetuxi On tullut kokonans. (SW 51:3) 

                                                
1 Huhtala 1971, 106–107. 
2 Wirilander 1966, 337. 
3 Wirilander 1974, 28–29; Pulma 1985, 62. 



 31 

 
Johan Holmbergin virressä Kosk’ pugull’ puet minun, Jong’, JEsu! kuvastuu 

kokemus oman toimeentulon menettämisestä. Virsi on sijoitettu osastoon Halu 

armon perään. Virressä ihmisen syntisyyden vertauskuvana on alastomuus, jonka 

päälle puetaan Jeesuksen sovitustyön verinen vaate. Alastomuuden yhteyteen 

liittyy virressä omien vaatteiden, ”hameen” ja ”sauvan”, menettäminen. 

Vaatteiden menettäminen johtuu sielun pelastusta koskevasta ”hädästä”. 

Vertauskuvallista kieltä voidaan tulkita konkreettisesti oman toimeentulon 

äkillisenä menettämisenä, köyhtymisenä, johon esimerkiksi äkillinen 

sairastuminen saattoi johtaa 1700-luvulla. Alastomuuden voidaan tulkita tässä 

yhteydessä viittaavan totaaliseen köyhyyteen.4 
 
Ei tuki lihan suoma Woi hädäs tueta, Eik’ puolittaingan oma Meit’ werho pueta: 
Alastomuudesani Sun haawas sieluani Yxinäns suojaawat. (SW 51:4) 
 
Virren neljännessä säkeistössä on havaittavissa pessimistinen asenne oman 

toimeentulon keinojen riittävyyteen kriisitilanteessa. 1700-luvun ihmiselle 

katkokset toimeentulossa olivat tavallisia varsinkin katovuosina, kun huonojen 

satojen takia viljavarat ehtyivät nopeasti. Vuodenkulussa satojen heikkous tuntui 

erityisesti keväällä, jolloin ravinto oli niukkaa ja yksipuolista. Katovuosista kärsi 

eniten maaseudun tilaton väestö, joka eli talonpojilta ostetun viljan varassa. Sadon 

niukkuus nosti ruuan hintaa ja hyvän sadon sattuessa hinta laski.5   

Pahimmillaan puute iski nälkäkatastrofeissa, joissa oman toimeentulon 

edellytykset hävisivät väliaikaisesti kokonaan. Turvautuminen sisäiseen ja 

yksilölliseen uskonnollisuuteen kuvaa uskonnon merkitystä vanhan 

agraariyhteiskunnan kriisitilanteissa. Uskonto antoi vastoinkäymiselle kaivatun 

selityksen, josta ihmiset saivat rohkeutta ja voimaa kestää vaikeiden aikojen 

koettelemuksia.6 
 
Siis tygös, JEsus pyhä! Nyt sielun’ pakenee, Suo mull’ wain lupaa sijhen, Nyt juur’ näin 
köyhänä Haawoihis langetaxen’; Ne tulkon kunniaxen’, Joll’ woisin seisoa. (SW 51:5) 
 
Virren viidennessä säkeistössä uskonnollinen kokemus vahvistaa kertoja-

minän tunnetta omasta arvosta ja sosiaalisen aseman oikeutuksesta. Köyhän 

ihmisen oikeusturva oli vähäinen 1700-luvulla. Sääty-yhteiskunnan syvälle 

juurtuneen privilegioajattelun mukaan köyhtyneen ihmisen etuoikeuksiin kuului 

kuitenkin saada apua, jos hän oli siihen oikeutettu esimerkiksi sairauden takia. 

                                                
4 SW 51:1, 3; Eilola 1999, 98. 
5 Wirilander 1960, 445; Soininen 1974, 366. 



 32 

Seurakunnallisessa köyhäinhoidossa ”virallisen” aseman saatuaan köyhä ihminen 

saattoi jossain määrin valvoa itse oikeuksiaan ja tarpeen vaatiessa valittaa 

asiastaan korkeammille viranomaisille. Valitusprosessit johtivat usein tuloksiin. 

Köyhän ihmisen statuksen hyväksyminen virressä on koskettanut 1700-luvun 

ihmistä aivan erilaisella intensiteetillä kuin nykylukijaa.7  
 
Jos waiwainen olet ja alastoin myös, Nijn verhox’ hän pyhyydens lainaa. Jos menet[monet] 
ja suuret sun syndiset työs, Wiel’ suuremmax kipuns jää aina. Sijs JEsus sun syndisen 
korjaa. (SW 30:9) 
 
Johan Fredrik Krygerin virressä Mix’, sielu, nijn raskaasti 

murhedit[murehdit] wiel’? köyhyyden kokemus ilmenee sairautena ja 

alastomuutena. Virsi on sijoitettu osastoon Evangeliumin Armo=Ääni. Virren 

teemana on uskovan omantunnon murheiden lohduttelu. Virressä alastomuuden ja 

sairauden vaivaamalle ihmiselle tarjotaan vaatteeksi Jeesuksen pyhyyttä. 

Alastomuus ja sairaus yhdistyy syntisiin töihin, joita suuremmaksi jää Jeesuksen 

ristinkuolemassa koettu kipu. 

1700-luvulla köyhyys ilmeni visuaalisesti rikkinäisiin rääsyihin puetuissa tai 

miltei puolialastomissa ihmisissä. Kaikista köyhimmässä asemassa olevalla 

väestönosalla oli puutetta välttämättömistä arkivaatteistakin. Puute vaatteista ja 

suoranainen alastomuus koetteli eniten hospitaalien asukkeja, joiden kehno 

vaatetus oli tavallinen valituksenaihe piispan suorittamilla hospitaalien 

tarkastuskäynneillä. Virressä mainittu alastomuuden ja sairauden yhteys oli 

arkipäiväinen kokemus hospitaalin tai pitäjän köyhäintalon asukkaalle.8   

Toisaalta alastomuus ja sairaus liitetään virressä myös syntisiin tekoihin, 

joka voidaan tulkita sisältävän näkemyksen alastomuudesta ja sairaudesta synnin 

seurauksena. 1700-luvun kansankulttuurissa tulkittiin usein moraalisesta 

näkökulmasta. Köyhää ja sairasta pidettiin itse omilla teoilla tai tekemättä 

jättämisillään syypäänä kärsimykseensä tai hänen katsottiin joutuneen Jumalan 

rangaistuksen kohteeksi.9 
 
Ihana, rikas, suloinen, O JEsu! olet sinä. Waan ruma, köyhä, waiwainen Syndinen olen 
minä. Syndisten ystäväxi sun kuitengin tiedän; anna mun Sua uskos’ weljex’ kutsuu’. (SW 
49:2) 
 
Anders Odheliuksen virressä Suloisest’, JEsu makia! Sylisäs lewätähän 

köyhyyden kokemukseen kuuluu rumuus, sairaus ja syntisyys. Virsi on sijoitettu 

                                                                                                                                 
6 Juva 1955, 175. 
7 Pulma 1985, 200. 
8 Sandholm 1973, 232–233. 
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osastoon Halu armon perään. Virressä köyhän surkean ulkomuodon 

vastakohdaksi asettuu ihana, suloinen ja rikas Jeesus. Taustalla on herrnhutilaisen 

morsiusmystiikan sävyttämä muistuma Laulujen laulusta (Laul. 1:5–6). Jeesuksen 

kuvaus saa tässä yhteydessä yläluokkaisia ja aatelisia piirteitä. Köyhyyteen 

puolestaan yhdistyy erityisesti surkea ulkomuoto. 

Ulkonäöllä saattoi olla ratkaiseva vaikutus 1700-luvun kansanihmisen 

sosiaaliseen asemaan, jos hänen todettiin sairastuneen spitaaliin eli lepratautiin. 

Lepratautiset ja muut vakaviin tarttuviin tauteihin sairastuneet pyrittiin eristämään 

hospitaaleihin, koska parantumattomina pidettyjen tautien, kuten leprataudin, 

leviämistä pelättiin. Kun 1600-luvun alussa spitaalisten määrä lisääntyi Turun 

seudulla, perustettiin kuningas Kustaa II Adolfin määräyksestä Nauvon pitäjässä 

sijaitsevalle Seilin saarelle uusi hospitaali erityisesti lepraa sairastavien eristämistä 

varten. Eristämistä koskevat määräykset olivat kovia ja niitä vastustavia uhattiin 

suurilla sakoilla. Paikallistasolla sairaan spitaaliseksi julistaminen ja hospitaaliin 

lähettäminen jäi pitäjän kirkkoherran ja kuudennusmiesten vastuulle. Jos sairasta 

ei pystytty lähettämään hospitaaliin, tuli hänelle rakentaa oma erillinen mökki 

asumukseksi ja hoitopaikaksi jonnekin pitäjän syrjäiseen kolkkaan.10 

Virressä esiintyvä rikkaan ja ihanan Jeesuksen sekä köyhän ja ruman 

syntisen vastakkainasettelu sisältää myös toiveen sosiaalisen eron 

kumoutumisesta. Yläluokkaiselta vaikuttava Jeesus on köyhän ja sairaan ystävä, 

jota voi kutsua veljeksi. Virren kolmannessa säkeistössä todetaan Jeesuksen veren 

vuotaneen juomaksi janoisille, rakkaudeksi köyhille ja vahvistukseksi heikoille. 

Taustalla voidaan havaita vanha kristillinen kielikuva Jeesuksesta lääkärinä 

(Christus Medicus). Toisaalta korostetaan Jeesuksen rakkautta ja 

hyväntekeväisyyttä köyhiä kohtaan. Köyhyys saa keskiajan katoliseen tapaan 

pyhyyden leiman.11 
 
Nyt on kuin heräjäisin jäll’, Josk’ olis totuudesa! Pukeisako nyt lienen tääll’ Taikk’ 
alastomuudesa? Sokian werrax jouduin tain, Kuin kansan katsoi puixi wain; En tilaan’ tuta 
taida. (SW 2:6) 
 
Lars T. Nybergin virressä O syndinen! kuin tohdit tääll’ Nijn suruttomast’ 

maata köyhyys yhdistyy alastomuuteen ja sokeuteen. Virsi on sijoitettu osastoon 

Jumalan ääni ja Armo=kutsumus. Virren teemana on pietistinen uskonnollinen 

kääntymys. Virsi koostuu kolmen henkilön puheenvuoroista. Ensin vuorossa on 

                                                                                                                                 
9 Eilola 1999, 128. 
10 Sandholm 1973, 182–183. 
11 Pulma 1985, 38; Joutsivuo 1995, 65; Hanska 2002, 95. 
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parannusta saarnaava julistaja, jota seuraa yllä oleva herätykseen tulleen sielun 

purkaus. Sen jälkeen tulee Jeesuksen puhuttelu heränneelle sielulle. Virsi päättyy 

heränneen sielun pitkään katumusmonologiin. 

 Virressä herätykseen tullut sielu ihmettelee omaa tilaansa ja miettii onko 

hän pukeissa vai alastomana. Virren kertoja-minä vertaa itseään epäselvästi 

maailmaa hahmottavaan sokeaan. Taustalla oleva raamattuaines on Markuksen 

evankeliumin kuvaus sokean parantamisesta Betsaidassa (Mark. 8:22–25). Virren 

kuvaama hengellinen kokemus voidaan tulkita myös sosiaalisen aseman 

epävarmuuden ilmaukseksi. Alastomuus ja sokeus viittaavat köyhyyteen ja 

pukeissa oleminen sosiaalinen aseman pysyvyyteen ja varmuuteen. Pietistinen 

uskonnollinen kääntymys antoi 1700-luvun ihmiselle mahdollisuuden itse 

määrittää identiteettiään muutoin kuin sääty-yhteiskunnan jäykkien rajojen kautta. 
 
Mun sokian ja ramman, Maall’ waarallisell’ tääll’, All’ murhen raskahamman, Täytypi 
oleskell’. Sijs minua johdattele, Kuin sinua ajattelen Nyt ylös etsiä. (SW 15:2) 
 
Anders Odheliuksen virressä O kowaa sydäntäni! Ratk’ raskaax’ langee 

mull’ kuvastuu kokemus köyhän elämää uhkaavista vaaroista. Virsi on sijoitettu 

osastoon Synnin wiheliäisyyden tundeminen. Virressä vaarat uhkaavat sokeaa ja 

rampaa, joka joutuu elämään raskaassa murheessa. Vanhassa kirjasuomessa sanaa 

’murhe’ voitiin käyttää laajassa merkityksessä viittaamaan ihmisen elämässä 

kohtaamiin vaikeuksiin ja vaivoihin. Sanaa ’murhe’ voidaan pitää myös 

keskeisenä 1700-luvun ihmisen köyhyyden kokemuksen tulkkina.12 

1700-luvun sairaiden ihmisten joukosta erityisesti fyysisesti vammautuneet 

kuten sokeat ja rammat olivat toimeentulon saamisen kannalta heikossa asemassa. 

Heidän oli vaikeaa päästä hospitaaleihin. Niihin haluttiin ensisijaisesti sijoittaa 

sellaiset sairaat, jotka koettiin tarpeelliseksi eristää yhteiskunnasta. Paikkoja 

annettaessa etusijalla olivat vakavia tarttuvia tauteja sairastavat kuten lepratautiset 

sekä mielisairaat. Vuonna 1763 annetussa hospitaali- ja lastenkotiasetuksessa 

jokainen pitäjä velvoitettiin huolehtimaan paikkakunnan vanhuudenheikoista, 

pitkäaikaisesti sairaista ja invalideista, jotka eivät kyenneet ansaitsemaan 

elatustaan ja joilla ei ollut heistä huolehtimaan kykeneviä omaisia.13 
 
Ne kuin nyt köyhänä ja alastoinna Tygönsä tulewat ja onnetoinna.  
 
Ja kyyneleillä jalkans wiruttavat, Ne lohdutuxen wißist’ häneld’ saawat. (SW 7:24, 25) 
 

                                                
12 Huhtala 1971, 63–64, 109–110. 
13 Sandholm 1973, 166; Pulma 1985, 83. 
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Lars T. Nybergin virressä Ah! kuulkaat, sielut! mitä JEsus sanoo köyhät ja 

alastomat saavat lohdutuksen. Virsi on sijoitettu osastoon Jumalan ääni ja 

Armo=kutsumus. Virren teemana on pietistinen uskonnollinen kääntymys. 

Köyhyys ja alastomuus kuvataan virressä onnettomana ja surullisena tilana. 

Taustalla oleva raamattuaines on Luukkaan evankeliumin kertomus fariseuksesta 

ja syntisestä naisesta (Luuk. 7:36–38). Virressä on hieman tyypillisestä 

herätysvirrestä poikkeava lempeä ja suostutteleva perussävy, jota hallitsevat 

herrnhutilaisuuden tunteelliset piirteet. Samalla köyhyyden uskonnollinen arvo 

korostuu. 
 
Olen synnin ansas Kijnni kokonansa, Lohdutuxeta: Huono, alastoinna, Aiwan waatetoinna, 
Asumuxeta. Armoa Saan anoa, Waan koht’ epäusko painaa: Jumal’ apuu’ lainaa. (SW 13:1) 
 
Maria Hedenqvistin virressä Olen synnin ansas Kijnni kokonansa kuvaillaan 

laajasti köyhyyden kokemuksen kielteisiä piirteitä. Köyhyyteen liittyy huonous, 

alastomuus, vaatteettomuus, asunnottomuus, kerjääminen ja syntisyys. Virsi on 

sijoitettu osastoon Synnin wiheliäisyyden tundeminen. Virressä on tiivistetysti 

esitetty kaikki 1700-luvun ihmisen köyhyyden kokemuksen olennaiset piirteet. 

Tarkasti kuvattu köyhän tilanteen totaalinen heikkous on ikään kuin hätäinen 

henkilökohtainen avunhuuto. Virren kertoja-minä pyytää Jumalalta apua, kun 

hänen luottamuksensa selviämiseen horjuu. 
 
Mitä tehdä pitää? Ei aut’ murhe mitään, Pääst’ mua irralle, JEsu! siteistäni, Olen huoneheni 
Tehnyt hiedalle. Lämmitä Ja sytytä Tulellas mun kylmää mieldän’, Aja murhe sieldä. (SW 
13:2) 
 
Virren toisessa säkeistössä korostuu huoli asuinolojen heikkoudesta. 

Taustalla oleva raamattuaines on Vuorisaarnan kertomus kahdesta rakentajasta 

(Matt. 7:24–27). 1700-luvun agraariyhteiskunnassa asunnottomuus oli sosiaalisen 

eriarvoisuuden ja köyhyyden keskeinen tuntomerkki. Oman kodin omistaminen 

sitoi yksilön yhteisöön ja antoi hänelle turvatun ja itsenäinen aseman yhteisön 

täysivaltaisena jäsenenä. Oma koti mahdollisti myös avioliiton solmimisen ja 

perheen perustamisen.14 

Tilaton ja koditon maaseudun väestö sijoittui yhteiskunnan alaluokkaan. 

Kodittomuus periytyi sukupolvelta toisella,  mutta samalla se oli arkielämään 

kuuluva riskitekijä. Orvoksi tai leskeksi jääminen, sairastuminen, vanhuus ja 

taloudelliset vaikeudet saattoi jättää tilallisenkin kodittomaksi. Vähävaraisemmat 

joutuivat vaihtamaan usein asuntoaan ja köyhimpien alueellinen liikkuminen oli 
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yleistä. Asuinolosuhteiden puutteet ilmenivät hygienian ongelmina kuten 

syöpäläisinä ja loisina. Likaiset ja ahtaat asunnot olivat otollisia sairauksien 

kehittymiselle ja leviämiselle.15 

Virressä korostuu toivoton asenne elinolosuhteiden surkeudesta. Omat 

vaikutusmahdollisuudet tilanteen parantamiseksi näyttäytyvät heikoilta. Usein 

toistuva sana ’murhe’ kuvaa 1700-luvun ihmiselle ominaiseen tapaan köyhän 

elämäntilanteen surullista lohduttomuutta. Virren kolmannessa säkeistössä 

kertoja-minä vertaa itseään laumasta eksyneeseen lampaaseen, joka on hädässä ja 

lähellä kuolemaa. Asunnottomuus johti syrjäytymiseen ja yhteisöstä 

erkaantumiseen vanhassa agraariyhteiskunnassa. Yksilöllisyys ja erillisyys herätti 

ahdistusta 1700-luvun ihmisissä, jotka olivat tottuneet määrittämään itsensä 

ensisijaisesti yhteisön jäseneksi.16 
 
Waiwasten turwa ainoo’ ratk’! Tai tygöm’ on sun äänes: Tygöni tulkat! tulkat kaikk’, 
kaikk’, Joill’ sydän särjett’ lienee, Ja raskaast’ työtä teette Kosk’ synnin kuorma painaa: 
Sen lewon, jota pyydätte, Kyll’ minä teille lainaan. (SW 153:1) 
 
Anders Odheliuksen virressä Waiwasten turwa ainoo’ ratk’! köyhyyden 

kokemukseen kuuluu raskaan työn tekeminen. Virsi on sijoitettu osastoon 

Rukous=Wirret. Taustalla oleva raamattuaines on Matteuksen evankeliumista  

Jeesuksen puheesta (Matt. 11:28–30). Virressä työn tekemiseen liittyy raskas 

murhe. Toisaalta hieman ristiriitaisesti Jeesusta pidetään samalla erityisesti 

vaivaisten, ruumiillisesti sairaiden, auttajana. Virren toisessa säkeistössä kertoja-

minä valittaa kuormansa raskautta, jonka syynä hän pitää perisynnin turmelusta. 

Työhön suhtaudutaan keskiaikaiseen tapaan kielteisesti pakonomaisena 

välttämättömyytenä ja syntiinlankeemuksen aiheuttamana kirouksena.17 
 
Sun ristis ääres maata Unhodan usiast’, En sitä kieldää saata, Waan armahd’ laupiast’: Tai 
neuwo ainoo’ mulla, Ett’ sinuld’ itku=suulla Armoja kerjätä. (SW 38:11) 
 
Lars T. Nybergin virressä Tygöni sinuas wedä, O JEsu Christe nyt! kuvastuu 

kerjäämisen ahdistava kokemus. Virsi on sijoitettu osastoon Halu armon perään. 

Virren kontekstissa kerjääminen liittyy uskovan omantunnon epäilyksiin. 

Kymmenennessä säkeistössä virren kertoja-minä syyttää itseään ”levon 

                                                                                                                                 
14 Jutikkala 1958, 238. 
15 Wirilander 1960, 94–96, 452. 
16 SW 13:3; Eilola 1999, 128. 
17 SW 153:1, 2. 
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kaipaamisesta” kun epäusko estää häntä uskomasta. Samalla hän haluaa tunnustaa 

tilanteensa lapsenomaisesti Jeesukselle.18 

1700-luvulla kerjääminen oli luonnollinen ja hyväksytty kansankulttuurin 

ilmiö. Kerjääminen kuului kansantapoihin, muun muassa häiden yhteydessä 

morsian kiersi kerjäämässä myötäjäisiä. Kerjäämistä ei koettu häpeälliseksi ja 

paikallisyhteisön heikompiosaisten jäsenten kerjäämiseen ei suhtauduttu 

kielteisesti. Kerjäämiseen elimellisesti liittynyttä hyväntekeväisyyttä pidettiin 

kristillisten velvollisuuksien täyttämisenä. Kansankulttuurin maagisten 

uskomusten mukaan hyväntekeväisyyttä pidettiin myös maallista menestystä 

tuottavana uhrilahjana.19 

Asenteet kerjäämistä kohtaan muuttuivat kielteisemmiksi maaseudun 

tilattoman väestön määrän runsaasti lisääntyessä. Kerjäläisiä syytettiin 

laiskuudesta ja heitä pidettiin syypäinä omiin ongelmiinsa. 1700-luvun kuluessa 

valtion harjoittama merkantilistinen kerjäläispolitiikka muutti myös 

vapaaehtoiseen hyväntekeväisyyteen pohjautunutta paikallistason köyhäinhoitoa 

enemmän köyhän väestön sosiaalisen kontrollin välineeksi.20 

Vaikeassa tilanteessa henkensä pitimeksi apua pyytämään joutuneelle 1700-

luvun kansanihmiselle kerjääminen oli raskas ja ahdistava kokemus, vaikka 

kerjäämiseen ei yleensä suhtauduttu täysin torjuvasti. Kerjäämisen ahdistus 

kärjistyi nälkäkatastrofien aikaan, jolloin nälkiintyneet ihmiset lähtivät suurin 

joukoin kotiseudultaan kerjuumatkoille elinolosuhteiden käydessä 

sietämättömiksi. Normaaliolosuhteissakin vieraisiin kerjäläisiin suhtauduttiin 

yleensä kielteisesti. Virressä kuvattu kerjäämisen ahdistavuus vastasi 1700-luvun 

ihmisen arkikokemusta erityisesti kriisiaikoina.21 
 
Mailma waiwaa kyllä Mua turhuudellansa, Ei sieluani sillä kuitengan fangix’ saa. Jos hän 
mua ahdistaapi, Nijn tiedän että saapi Se tuska loppunsa. (SW 38:20) 
 
Nybergin virren loppusäkeistö kuvaa vaikeiden elinolosuhteiden keskellä 

vaikuttavaa uskonnollista asennetta, joka auttaa selviämään vaikeuksista. 

Erityisesti nälkäkatastrofien aikaan uskonto antoi kaivatun selityksen 

onnettomuudelle ja antoi ihmisille voimia selviytyä vaikeista ajoista. 

Uskonnollinen selitysmalli korosti yhteisön ja yksilön aikaisempien tekojen 

merkitystä kärsimyksen aiheuttajana. Samalla se kannusti ihmisiä ottamaan 

                                                
18 SW 38:10, 11. 
19 Pulma 1985, 39–40, 63. 
20 Pulma 1985, 40. 
21 Pulma 1985, 39. 
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vastuuta ja suuntautumaan aktiiviseen toimintaan hädän uhatessa. Pietistinen 

uskonnollisuus painotti ihmisen henkilökohtaista vastuuta ja näki kollektiivisissa 

katastrofeissa kehotuksen yksilölliseen parannuksen tekemiseen.22 
 
Nyt nijnkuin Paimen laupias Ja äiti aiwan armias, Näyt’ suojax’ haawas sywät Ja elatuxex’ 
hywäx’. Näill’ ostetuille lambailles, Jotk’ jalkais juures maaten täs’ Armoja fangein tawall’ 
kerjäwät tällä haawall’. Ah! meidän puoleem’ katsahda, Meit’ auta, päällem’ armahda. 
Sydämihimme Henges suo, Kuin uuden elämän meill’ tuo. Nijn tapahtukon! Amen! (SW 
54:5) 
 
Anders Odheliuksen virressä Te, joild’ JEsuxen weri tääll’ Ei wastaan otett’ 

ole wiel’ Jeesus on vertauskuvallisesti lampaistaan huolehtiva paimen  tai 

lapsistaan huolehtiva äiti. Köyhyys yhdistyy virressä vankeuteen ja kerjäämiseen. 

Hoivaamisen vertauskuvilla esitetyn Jeesuksen roolina on vastavuoroisesti toimia 

köyhien elättäjänä. Virsi on sijoitettu osastoon Halu armon perään. Virsi on 

suunnattu ”suruttomille”, herrnhutilaista uskonnollista kääntymystä 

kokemattomille ihmisille. Heitä kehoitetaan rukoilemaan ja tunnustamaan 

syntinsä ikään kuin kollektiivisessa ripissä, joka päättyy viidennen säkeistön 

yhteiseen ”armonvakuutukseen”. Virren ensimmäisessä ja kolmannessa 

säkeistössä korostetaan yksinkertaisuutta ja lasten kaltaisuutta uskovan 

ihanteena.23 
 
Kaikk’ pirun juonet maahan lyö, Mua köyhäx’ lapsex’ tee myös, Aut’ armoo’ kerjämähän. 
En elä ilman sinua, Mannallas ruoki minua, Aut’ aina pysymähän Helmasas, Saamasa 
Lohdutusta, Puhdistusta Synneistäni, Elatust’ myös sielulleni. (SW 91:3) 
 
Johan Holmbergin virressä Ah! minä mulda surkia, Ei kulda eikä hopia 

kuvastuu köyhän huoli ja riippuvuus jatkuvan  toimeentulon saamisesta. Köyhyys 

yhdistetään virressä lapsuuteen ja kerjäämiseen. Virsi on sijoitettu osastoon 

JEsuxen Kärsimisestä. Virren teemana on kärsimysmystiikan mietiskely. Virren 

kertoja-minä asettaa uskonnolliseksi ihanteeksi köyhän lapsen avuttomuuden ja 

riippuvaisuuden aikuisista. Viidennessä säkeistössä kertoja-minä toivoo pysyvän 

Jeesuksen ”ostettuna orjana” ja palvelijana aina elämänsä loppuun saakka.24 

1700-luvulla lasten köyhyys aiheutui usein orvoksi jäämisestä tai avioliiton 

ulkopuolisesta syntyperästä. Köyhien lasten asemaan kaupungeissa kiinnitettiin 

huomiota jo vuoden 1619 lakiehdotuksessa kaupunkien hallinnosta, joka sisälsi 

asetuksen jokaisen kaupungin velvollisuudesta perustaa lastenkoti. Lastenkotien 

                                                
22 Juva 1955, 175. 
23 SW 54:1, 3, 5. 
24 SW 91:5. 
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varsinaisena tehtävänä pidettiin toimimista halpaan työvoimaan perustuvina 

tuotantolaitoksina, varsinkin armeijan tarpeisiin liittyvillä tuotantoaloilla.25 

1700-luvun loppupuolella lapsiin kohdistettiin enemmän mielenkiintoa 

väestöpoliittisen ajattelun levitessä sekä humanististen ja filantrooppisten 

ihanteiden yleistyessä säätyläispiireissä. Suuren lapsikuolleisuuden syynä pidettiin 

talonpoikaisväestön välinpitämättömyyttä lasten kasvattamisessa ja hoitamisessa. 

Valtion tehtäväksi katsottiin ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. 

Papiston avulla yritettiin muuttaa rahvaan asenteita parempaan suuntaan. 

Terveydenhoidon tason parantamisen lisäksi ryhdyttiin kehittämään varhaista 

”lastensuojelua” lastenkotien toimintaa laajentamalla.26

                                                
25 Pulma 1985, 128. 
26 Pulma 1985, 129. 



II Köyhyyden kokemuksen reflektointi 

1. Lähimmäisenrakkauden moraalinen velvoite 
 
Awajat sinun kätes, Suot leipää maallemme, Ett’ harwoin yhtän hätää Taikk’ puutost’ kärsij 
se: Sijs’ aut’ ett’ leipäm’ palan Sun ystäwilles alat’ Rawinnox’ taittaisim’. (SW 202:5) 
 

Lars T. Nybergin ruokavirressä Sull’ kijtos, JEsuxemme! Nyt suosioxem’ taas 

lähimmäisenrakkauden tekojen motiiviksi ja perusteeksi esitetään kokemus 

Jumalan varjeluksesta ja siunauksesta, joka kohdistuu erityisesti katovuosilta ja 

nälkäkatastrofeilta varjeltumiseen. Oman ravinnonsaannin tulisi olla riittävä 

peruste heikommassa asemassa olevien auttamiseksi. Herrnhutilaisuudelle 

ominaiseen tapaan virressä ei perustella lähimmäisenrakkautta viittaamalla 

Jumalan lakiin tai yhteiskunnalliseen järjestykseen. 

 
Muld’ älä Hengees kiellä, kuin totuudes mull’ opettais, Ja alat’ kaidall’ tiellä Mua 
johdattais ja kuljettais: Ett’ askeleillas käydä Wapaalla mielell’ tääll’ Ain’ mahdaisin, waan 
täydell’ kuitengin sydämell’; En kummingan sen tähden Autuutta pyydäisi, Waan runsaast’ 
hywää tehden Armosta yxin eläisin. (SW 45:12) 
 
Jonas Hellmanin virressä Lujana pysyy sana, Turwallisesti kaikilda 

Wastaanotettawana korostetaan yksilön lähimmäisenrakkauden tekoja keskiajan 

katolista Imitatio Christi -ihannetta muistuttavalla tavalla. Virsi on sijoitettu 

osastoon Halu armon perään. Virren pääteemana on uskovan omaatuntoa 

ahdistavat epäilykset pelastusvarmuudesta. Virren mukaan hyvien tekojen 

tekeminen on Jeesuksen esimerkin ja Hengen mukaista kristitylle sopivaa 

elämäntapaa. Toisaalta virressä korostetaan luterilaiseen tapaan hyvien tekojen 

olevan uskon seurausta ilman "ansion" saavuttamista.  
 
Kaikes poiskieldämises Suo ainoaxi turvaxen’ Sun täydex’ tekemises, Sijt’ autuaxi 
tullaxen’ Paits’ ansiotan’ omaa, kuin orja kelwotoin, Ehk’ ol’sin uskon woimall’ Kaikk’ 
käskys täyttää woin’. Ah! elä minuss’ sinä, Ett’ uskos pysyen Sinusa elän minä Tain aikan’ 
kaiken lyhyen. (SW 45:13) 
 
Virren kolmannessatoista säkeistössä toistetaan vielä edellisen säkeistön 

luterilaista "yksin uskosta" -teemaa. Toisaalta virressä kuvataan herrnhutilaiseen 

tapaan kielteisesti pietististä ihannetta itsensäkieltämisestä ja lihan 

kuolettamisesta. Huomionarvoista on virressä esiintyvä vahva uskovaan 

kohdistuva kehitysoptimistinen ajattelu, jonka mukaan uskon voimalla lain 



 41 

käskyjen täyttäminen on mahdollista. Taustalla on havaittavissa yhteyttä 

hallelaisen pietismin perinteeseen.1 
 
Kax’ käskyy’ ylimmäistä Annetux’ löydäm’ meill’, Ottaxem’ waarij’ nijstä: Ett’ uskom’ 
Pojaan pääll’ Ja toinen toistam’ ratki Ain’ rakastam’. Muut kaikki Näist’ käskyist’ 
rippuwat. (SW 125:1) 
 
Peter Berggrenin virressä Kax’ käskyy’ ylimmäistä Annetux’ löydäm’ meill’ 

lain vaatimus tiivistyy uskon ja lähimmäisenrakkauden käskyihin. Virsi on 

sijoitettu osastoon Armon saamisesta. Virren teemana on Jeesuksen sovitustyön 

mietiskely. Taustalla oleva raamattuaines on  Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 

lain merkitystä kristityille käsittelevästä jaksosta (1. Joh. 3:23). 

Herrnhutilaisuudelle tyypilliseen tapaan uskon opillinen sisältö esitetään 

pelkistetysti ilman luterilaisen ortodoksian laki–evankeliumi jaottelua.  

Virressä suhtaudutaan kielteisesti pietismin korostamaan uskovan 

aktiiviseen toimintaan suhteessaan lakiin. Toisessa säkeistössä todetaan, että 

armon ja taivaan saavuttamiseksi riittää edellisen säkeistön pelkistetty uskonoppi. 

Joka pyrkii tekemään jotakin muuta, näkee turhaa vaivaa ja vain  pettää itseään. 

Kolmannessa säkeistössä todetaan herrnhutilaiseen tapaan uskon olevan järjelle 

käsittämätöntä.2 
 
Nyt todistan sijs kaikillen, Nijn taiwaas kuin maan päällä, Kuing’ taiwasehen tahdon 
menn’; Ehk’ woisin tulla täällä Kaikesta synnist’ puhtaaxi, Ja hywis töis ratk’ rikkaaxi; En 
nijtä kuiteng’ muistais. (SW 102:6) 
 
Johan Holmbergin kääntämässä Nikolaus Ludwig von Zinzendorfin virressä 

JEsuxen weren waatteex’ sain, kunnia pugux’ aiwan toistuu sama pietismin 

kehitysoptimistinen ajattelu kuin edellä käsitellyissä virsissä. Virsi on sijoitettu 

osastoon JEsuksen wastan ottamisesta Uskolla. Virren teemana on varmuus 

pelastuksen omistamisesta. Synnistä on mahdollista vapautua ja hyvien tekojen 

tekeminen tapahtuu helposti kuin luonnostaan. Virressä korostetaan useamman 

kerran synnin voimista vapautumista. 
 
Mik’ oli tekon’ maailmas, Jos kysytään, ja tapan’? Nijn kijttää taidan JEsust’ taas, Kuin 
turhuudesta wapaht’, Wahvisti hywää tekemään, Ja iloll’ pilkkaa kärsimään, Nimeäns 
tunnustaisa. (SW 102:10) 
 
Kymmenennessä säkeistössä virren kertoja-minä ikään kuin varautuu 

puolustamaan omaa elämäntapansa moraaliselta kritiikiltä. Puolustautuvassa 

puheenvuorossa korostetaan uskovan turhuudesta ja ylellisyydestä vapaata 

                                                
1 Koski 1996, 66. 
2 SW 125:1, 2. 
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yksinkertaista elämäntapaa. Siihen liittyy optimistinen yksilön hyvien tekojen 

painottaminen ja pietismille ominainen marttyyriasenne. 
 
Hän rakastaa myös sitä sydämestäns, Jong’ JEsus kallijst’ osti, lähimmäistäns. Kaikkihin 
tapahtuwijn tytyy hän, Nijn myötä=kuin myös wastoinkäymiseen. (SW 29:22) 
 
Johan Holmbergin virressä O sielu, jong’ wiel’ murhe mieldä painaa 

lähimmäisenrakkauden tekojen motiiviksi esitetään Jeesuksen kaikkiin ihmisiin 

kohdistuva sovitustyö. Virsi on sijoitettu osastoon Evangeliumin Armo=ääni. 

Virren teemana on uskovan omantunnon murheen lohduttelu. 

Lähimmäisenrakkauden merkitys ei korostu samalla tavoin Zinzendorfin virren 

(SW 102) puheessa runsaista hyvistä teoista. Sen sijaan lähimmäisenrakkauden 

teema yhdistyy olosuhteisiin tyytyvään passiiviseen asenteeseen. 

Lähimmäisenrakkauden motiiveihin virressä ei kuulu luterilaisen ortodoksian 

tapaan Jumalan laki.3   

Päinvastoin virressä korostuu voimakkaasti pietismin yksilöllinen 

kehitysoptimismi. Kolmannessatoista säkeistössä todetaan suorasukaisesti 

uskovan olevan vapaa perisynnistä ja tekosynnistä. Kuudennentoista säkeistön 

mukaan synti ei voi hallita Jeesuksen veressä elävässä sielussa. 21. säkeistö kertoo 

Jumalan lain noudattamisen olevan uskovalle  mahdollista Jeesuksen antamalla 

armolla.4 
 
Sun tekos, JEsu! täytä: Hengeän’  wahwist’ wiel’; Ett’ kuuliaisuutt’ näytän Sull’ mielell’ 
tytywäll’, Toimitain iloisesti Mun wirkaan’; ijäisesti Sua wihdoin ylistän. (SW 209:12) 
 
Lars T. Nybergin aamuvirressä Heräjä, sielun’! jällens Uskosa toiwon kans 

kertoja-minä toivoo toimittavansa iloisesti virkaansa osoituksena 

kuuliaisuudestaan Jeesukselle. Virressä perinteiseen luterilaiseen virka- ja 

kutsumusajatteluun yhdistyy pietistinen uskonkamppailu ja kehitysoptimismi. 

Edellisessä säkeistössä kertoja-minä toivoo voivansa taistella lujasti uskossa ja 

rukouksessa sielunvihollista vastaan.5 

Virressä esiintyvä luterilainen virka- ja kutsumusajattelu on Sionin Wirsien 

kontekstissa harvinainen, mutta sopii hyvin yhteen ruotsalaisen luterilaisuuden 

perinteen kanssa. Vanhemmassa 1600-luvun hartauskirjallisuudessa kutsumusta 

korostettiin usein erityisten säätyrukousten yhteydessä. Vanhoissa rukouksissa 

maallista jokapäiväistä kutsumusta pidettiin tärkeänä osana kristityn elämää 

                                                
3 SW 29:22; SW 102:7, 10. 
4 SW 29:13, 16, 21. 
5 SW 209:11, 12. 
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maailmassa. Kutsumuksen siunauksellisuus ja onnellinen jatkuminen sekä sen 

uskollinen ja tunnollinen toteuttaminen olivat tyypillisiä rukousaiheita.6

                                                
6 Lindquist 1939, 278–279. 



2. Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kritiikki 
 
Tai karitsa mull’ kaikkia On kaunenmb’ ihmisiä; Eip’ katsele hän korkiaa, Waan etsij 
syndisiä: JEsuxest’ eriäpi se, Kuin hurskaax’ luulee itsensä, Syndisiä’ paremmaxi. (SW 
63:15) 
 

Johan Fredrik Krygerin virressä O Isä! rakkaudes jää Meild’ oikein tundemata 

todetaan ihmisistä kauneimmaksi sanotun Jeesuksen väheksyvän korkea-arvoisia 

ja etsivän syntisiä. Jeesuksen seuraan ei pääse muita korkeampaan asemaan 

asettuva. Virsi on sijoitettu osastoon JEsuxen Kärsimisestä. Virren teemana on 

Jeesuksen kärsimysten mietiskely. Virren taustalla voidaan hahmottaa sääty-

yhteiskunnan sisäisiä jännitteitä. Kärsimysmystiikan kontekstin suojasta esitetään 

kätkettyä kritiikkiä yläluokkaista säätyläistöä ja aatelia kohtaan. Jeesus on 

erityisesti köyhien syntisten vapahtaja. 

Virren neljännessätoista säkeistössä kertoja-minä todistaa ”maailmalle” 

rakkauttaan Jeesukseen ja kysyy miksi kertoja-minälle kauniina näyttäytyvä 

Jeesuksen kärsimysmuoto ei kelpaa sille. Kuudennessatoista säkeistössä kertoja-

minä toteaa kaiken olevan hyvin kun Jeesus on hänen rikkautensa. ”Piru, synti ja 

maailma” eivät siten vaivaa kertoja-minää. Seitsemännessätoista säkeistössä 

kertoja-minä toteaa edelleen Jeesuksen ristin muodon olevan hänen suurin 

rikkautensa, ja Jeesuksen pilkan olevan hänen suurin kunniansa ja 

kaunistuksensa.1 
 
Mielestän’ on kuin mulda Mailma kokonans. Pois tieto, arwo, kulda, Turhuuden kaiken 
kans! En tahdo enembätä, Waan JEsust’ yxin tietää, Kuin minun iloittaa. (SW 64:18) 
 
Lars T. Nybergin virressä Aut’ Hengen walkeudes, O JEsu! esiintyy 

maailmaa halveksuvaa asennetta ja yläluokkaisten arvostusten kuten säädyn, 

oppineisuuden ja omaisuuden merkityksen kieltämistä tai vähättelemistä. Virsi on 

sijoitettu osastoon JEsuxen Kärsimisestä. Virren teemana on kärsimysmystiikan 

mietiskely. Virren taustalla voidaan havaita 1600-luvun hartauskirjallisuudelle 

tyypillistä pessimististä maailmankuvaa, joka tulee esiin suoraan sanavalinnoissa 

kun virressä maailmaa verrataan mullaksi. Säädyn antama sosiaalinen asema, 

oppineisuus ja omaisuus julistetaan virressä suorasukaisesti turhuudeksi. Taustalla 

oleva ylellisyyskritiikki on radikaalisti kärjistettyä.2 
 

                                                
1 SW 63:14, 16, 17. 
2 Lindquist 1939, 385. 
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Tai Karitsa nyt leppiäs, Kuin tähten’ ristin puulla Kuoll’ tahdoi kiwus kipiäs,  HERrana 
olkon mulla. Tawaroit’ tahdon kaikkia Kallijmmax’ werens lukia, Kuin ijät’ kelpaa taiwaas. 
(SW 102:4) 
  
Johan Holmbergin kääntämässä Nikolai Ludwig von Zinzendorfin virressä 

JEsuxen weren waatteex’ sain, kunnia pugux’ aiwan esitetään omaisuutta 

väheksyvää asennetta. Virsi on sijoitettu osastoon JEsuksen wastan ottamisesta 

Uskolla. Virren kertoja-minälle Jeesuksen veri on kaikkia tavaroita kalliimpaa ja 

se kelpaa ikuisesti taivaassa. Taustalla voidaan havaita vaikutusta mystiikan 

perinteestä, jossa synti yhdistetään rajallisuuteen ja ihmisen halujen 

suuntaumiseen luotuun maailmaan korkeimman hyvän, Jumalan, sijasta.3 
 
Ylpeys muld’ ja ahneus ja hekuma sait kuulla: Tähtenne JEsus rippui puus, Surmatux’ 
tahdoi tulla; En työlääst’ sodi kansanne, Kyll’ JEsus woimaa lainannee, Teit’ ristill’ 
pitäxeni. (SW 102:12) 
 
Virren kahdennessatoista säkeistössä kertoja-minä toteaa Jeesuksen 

kärsineen ristinkuoleman erityisesti ”ylpeyden, ahneuden ja hekuman” tähden. 

Kärsimysmystiikkaan yhdistyy ylellisyyskritiikkiä 1600-luvun 

hartauskirjallisuudelle ominaisella tavalla. Pitkäperjantain  

evankeliumikertomusta, jonka teologisena sisältönä oli Jeesuksen sovittavassa 

ristinkuolemassa tapahtunut kosminen taistelu pahan voimia vastaan, käytettiin 

aikakauden passiorunoudessa myös moraalisia hyveitä ja paheita selittävänä 

kommentaarina.4 

Tavanomaista oli kuvata kontrastia, joka vallitsi Jeesuksen esimerkillisten 

lempeyden ja nöyryyden hyveiden sekä ihmisjoukon  ylpeyden, epärehellisyyden, 

hekumallisuuden, ahneuden ja kateuden paheiden välillä. Passiorunouden 

hyveiden ja paheiden kuvauksiin liittyi  kertomusten aikalaislukijoille suunnattu 

kriittinen yhteiskunnallinen ulottuvuus. Nöyryys yhdistettiin yleensä yhteiskunnan 

vähäosaisiin ja paheet, kuten ylpeys, mässäily, epärehellisyys ja teeskentely, 

hengellisen ja maallisen vallan edustajiin.5 
 
JEsusta, joka kaikki taiwaat täyttää, Rakastan ylits’ kaikkein tawaroitten. (SW 103:1) 
 
Johan Fredrik Krygerin virressä JEsusta, joka kaikki taiwaat täyttää esiintyy 

omaisuutta väheksyvää asennetta. Virsi on sijoitettu osastoon JEsuksen wastan 

ottamisesta Uskolla. Virren kertoja-minä kertoo rakastavansa Jeesusta ylitse 

kaikkien tavaroiden. Toisessa säkeistössä kertoja-minä toteaa Jeesuksen olevan 

                                                
3 Lindquist 1939, 387. 
4 Lindquist 1939, 331; Lindgärde 1996, 341. 
5 Lindgärde 1996, 342. 
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ainoan ”huvituksensa”. Kolmannessa säkeistössä kertoja-minä kehuu Jeesuksen 

verisiä haavoja ”kalliiksi”. Taustalla on havaittavissa edellisen Zinzendorfin 

virren tapaan korkeimpaan hyvään pyrkivän ja maallisia päämääriä väheksyvän 

mystiikan perinteen vaikutusta.6 
 
Ei woi köyhyys, rikkaus, Tahtominen, juoxeminen, Hywä awu, hurskaus, Etsiminen, 
ostaminen Kaunistusta sielull’ kandaa; Pojaan weri sen wain andaa. (SW 99:10) 
 
Lars T. Nybergin virressä Ristin päälle itsiäns Armo perustaapi täällä 

kuvastuu samanaikaisesti toive ulkoisen sosiaalisen eron häviämisestä sekä 

sosiaalisen aseman väheksyntä. Virsi on sijoitettu osastoon Sijtä 

ansaitsemattomasta Armosta. Virressä korostetaan rikkauden ja köyhyyden 

olevan toisarvoisia sielun pelastuksen kannalta. Ihmisen moraaliseen kilvoitteluun 

ja maallisiin päämääriin tähtäävään toimintaan suhtaudutaan samanlaisella 

välinpitämättömällä asenteella. Taustalla oleva raamattuaines on 

Roomalaiskirjeen Israelia ja Jumalan lupauksia koskevasta jaksosta (Room. 9:16, 

vuoden 1776 Biblia): ”Niin ei se nyt ole sen joka tahtoo, eikä sen joka juoxee, 

waan sen joka armahtaa, nimittäin Jumalan”. 
 
Toiwotin muinen ain’, Ylemmä noustaxeni, Peljäten aikaa sijhen lyhyexi mull’: Nyt 
mielen’ tekee wain Ain’ alenduaxeni, Eng’ yxinkertaisex’ kyll’ tulewani luul’. Sijs yxin 
halaan, Rukoilen alat’, Nijn köyhänä kuin olen haawois lepoon pääst’. O yxinkertaisuus! Ei 
sullen kelpaa muu, JEsusta sinä yxin tuta tahdot nijn, Kuin hän mun tähten’ ristin=puuhun 
naulittijn. (SW 117:2) 
 
Lars T. Nybergin virressä Ei yxinkertaisex’ Nijn helpost’ tule sydän esiintyy 

varauksellista ja torjuvaa asennoitumista ihmisen pyrkimyksiin aktiivisesti 

parantaa sosiaalista asemaansa. Virsi on sijoitettu osastoon Uskon 

yxinkertaisuudesta. Virren kertoja-minä toiveena oli aikaisemmin sosiaalinen 

kohoaminen, jonka saavuttamisesta hän koki ahdistusta. Pietistisen kääntymyksen 

jälkeen kertoja-minä puolestaan haluaa tulla vain nöyrästi yksinkertaiseksi, johon 

hän ei koe kykenevänsä.  

Virressä korostetaan uskovan ihanteeksi asetetun yksinkertaisuuden 

tärkeyttä. Ensimmäisessä säkeistössä todetaan, kuinka Adam ei tahdo laskeutua 

”kukkuloiltans” yksinkertaisuuden laaksoon. Yksinkertaisuutta ei voi löytää sieltä, 

missä pyritään järjen avulla viisaaksi. Viisaaksi haluavaa kehotetaan päin vastoin 

tulemaan lapsen kaltaiseksi. Taustalla on havaittavissa herrnhutilaisuudelle 

                                                
6 Lindquist 1939, 387. 
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tyypillinen anti-intellektualismi, jossa korostettiin yksilöllisen uskonnollisen 

kokemuksen ensisijaisuutta ja välttämättömyyttä teologiselle työskentelylle.7 
 
Sijs raiskana ratk’ pidän Mailman kunniaa. Jalwoilla polkee’ pyydän Kaluans kaikkia. 
Walitsin itselleni Parahax’ waattexeni Kunnian pukuimen. (SW 134:16) 
 
Johan Kahlin virressä Sull’ kijtos, Jumalani! Jo pukuimeni sain kertoja-minä 

halveksii maailman kunniaa ja omaisuutta, jonka vuoksi hän osoittaa 

vastalauseensa valitsemalla Jeesuksen antaman kunnian puvun. Virsi on sijoitettu 

osastoon Armon=tila. Virren teemana on morsiusmystiikan sävyttämä 

iloitseminen vertauskuvallisesta Jeesuksen veren ”vaatteesta”. Virressä esiintyy 

terävää maallisen omaisuuden ja sosiaalisen aseman arvon kieltämistä. Niiden 

vastakohdaksi asettuu omakohtainen intensiivinen uskonnollinen kokemus, joka 

sulkee pois kaikki muut asiat yksilön mielestä. 
 
Häpeämätä käydä pyydä Punaisesa pugusas: Hywänä kaikk’ pilkat pidä: Ehkei olis sugusas 
Sinun nimees kellään muull’, Se on yhtäkaikki sull’. (SW 135:7) 
 
Lars T. Nybergin virressä JEsust’ kijtett’! jo myös minä Wapahdetux’ tulin 

jäll’ vertauskuvallinen Jeesuksen veren punainen puku aiheuttaa kantajalleen 

pilkkaa ja häpeää sekä erottaa hänet sukulaisuussuhteista ja paikallisyhteisöstä. 

Virsi on sijoitettu osastoon Armon=tila. Virressä mainitun punaisen puku voidaan 

tulkita viittaavan passiokertomuksen roomalaisten sotilaiden Jeesukselle antamaan 

narrikuninkaan punaiseen viittaan (Mark. 15:17 par.). 1600-luvun 

passiorunoudessa Jeesuksen punainen viitta oli vertauskuvana Jeesuksen verelle, 

joka puhdisti ihmisen. Toisaalta saatettiin kuvata Jeesuksen pukeutuvan 

ihmiskunnan synnin värjääminen verisiin vaatteisiin. Punaista viittaa pidettiin 

rangaistuksena erityisesti vaatteilla koreilevien ihmisten ylpeydestä.8 

Virressä punainen puku saa omintakeisen merkityksen. Se kuvaa pietistisen 

kääntymyksen kokeneen yksilön kielteisiä tuntemuksia erkaantumisesta suvun ja 

paikallisyhteisön tutuista sosiaalisista verkostoista. 1600- ja 1700-luvun ihminen 

määritti yleensä itsensä ensijaisesti paikallisyhteisön ja suvun jäseneksi, osaksi 

suurempaa kokonaisuutta. Virressä voidaan konkreettisella tavalla havaita 1700-

luvulla tapahtunutta uskonnollisten asenteiden invidualisoitumista, joka mursi 

vanhaa tapa- ja yhteisökristillisyyteen pohjautunutta kansanhurskautta. Pietismin 

                                                
7 SW 117:1, 2; Lilja 1947, 182. 
8 Lindgärde 1996, 279, 281–282. 
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tapa jakaa seurakuntalaiset ”heränneisiin” ja ”suruttomiin” loi uudenlaisia 

jännitteitä paikallisyhteisön sosiaalisiin verkostoihin.9 
 
Mikä sinua rakastaxen’ Olisit, mailma kaikk’? Maja waiwoin asuaxen’ Ajan lyhykäisen 
ratk’. Yhtä mullen tekeepi, Missä asuu’ pitääpi. (SW 135:8) 
 
Virren kahdeksannessa säkeistössä uhmakkaan yksilöllisyyden teema 

laajenee välinpitämättömyydeksi asuinpaikasta ja paikallisyhteisöstä. 1600-luvun 

hartauskirjallisuudessa maailmaa halveksuva asenne liittyi aikakaudelle 

tyypilliseen pessimistiseen ihmis- ja maailmankuvaan, jossa valitettiin ihmisen 

surkeaa ja lyhyttä elämää murheenlaaksoksi kuvatussa maailmassa. Virressä 

maailman halveksunta liittyy uudenlaisen yksilöllisyyden kokemukseen, jossa 

tuttu ja turvallinen paikallisyhteisökin koetaan pahaksi ”maailmaksi”, josta 

pietistisen uskovan tulee paeta ja vetäytyä.10   

Välinpitämättömässä asennoitumisessa asuinpaikkaan voidaan löytää 

yhtymäkohta 1700-luvun ihmisen köyhyyden kokemukseen. Vanhassa 

agraariyhteiskunnassa oma pysyvä koti sitoi yksilön yhteisöön ja antoi hänelle 

turvatun ja itsenäisen sosiaalisen aseman. Köyhät ihmiset sen sijaan kärsivät usein 

kodittomuudesta tai joutuivat vaihtamaan usein asuinpaikkaansa. 

Välinpitämättömyys asumisen suhteen oli heille arjen kylmää todellisuutta. Virren 

välittämä asenne oli köyhän ihmisen arkikokemuksen pohjalta oikeutettu ja 

hyväksyttävä.11 
 
Hengi Opettajan’ lienee Sielulleni saarnawa. Golgata mull’ kirkox’ jäänee. Ristinpuu on 
andawa Saarnastuolin: Textin taas Teurastettu Karitsa. (SW 135:10) 
 
Virren kymmenennessä säkeistössä esitetään purevaa pietististä 

kirkkokritiikkiä. Virren kertoja-minä vähättelee luterilaista pappisvirkaa ja sen 

opetus- ja saarnatehtäviä sekä kirkon virallista ja julkista yhteiskunnallista 

asemaa, joiden tilalle hän asettaa herrnhutilaisen kärsimysmystiikkaan perustuvan 

uskonnollisen kokemuksen. Kirkkokritiikin perusteeksi yhdeksännessä säkeistössä 

kertoja-minä toteaa voivansa asua joka paikassa uskon antamassa rauhassa, koska 

Jeesus on läsnä kaikkialla.12 
 
Siell’ kerran paistaa saamme wiel’ Sunkaltaisinas aina, Pugusa jong’ lupasit siell’ 
Morsiamelles lainat’: Siell’ weisamahan wäkewäx’ ja oppineex’ ja teräwäx’ Kielemme 
äsken tulee. (SW 196:6) 
 

                                                
9 Juva 1955, 175–176; Eilola 1999, 128. 
10 Lindquist 1939, 385–386. 
11 Jutikkala 1958, 238; Wirilander 1960, 94–96. 
12 SW 135:9. 
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Johan Kahlin virressä Karitsan wirttä laulakam’ Kaikkien Pyhäin lijtos 

kuvataan kiiltäviin morsiuspukuihin puettujen uskovien kielen tulevan ”väkeväksi 

ja oppineeksi ja teräväksi” taivaallisessa veisuussa. Virsi on sijoitettu osastoon 

Ylistös=Wirret. Virren teemana on uskovien iloitseminen taivaassa. Virressä 

voidaan havaita epäsuoraa oppineisuuden ja kaunopuheisuuden kritiikkiä, joka 

kohdistuu papistoon ja muihin sivistyneisiin ja oppineisiin säätyläisiin. Toisaalta 

taustalla voi olla myös herrnhutilaisuudelle ominaisen rationaalista ajattelua 

halveksivan ja yksinkertaisuutta ihannoivan anti-intellektualismin vaikutusta.13 
 
Pois tieto, pois arwo, pois rikkaus suur’, Ne Jesuxes ei kelpaa ikään’, Eik’ hurskaus oma 
ehk’ nuhdetoin juur’, Eik’ ihmetten tekiä mikän. Sill’ JEsus wain syndiset korjaa. (SW 
30:4) 
 
Johan Fredrik Krygerin virressä Mix’, sielu, nijn raskaasti 

murhedit[murehdit] wiel’? esiintyy oppineisuutta, sosiaalista asemaa ja 

omaisuutta väheksyvää asennetta. Virsi on sijoitettu osastoon Evangeliumin 

Armo=Ääni. Virren teemana on uskovan omantunnon murheiden lohduttelu. 

Edellä mainittujen sosiaalisten statusarvojen lisäksi virressä väheksytään myös 

yksilön aktiivista toimintaa moraalisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Tekstiyhteydessään irralliselta vaikuttava ”ihmetten tekijä” viittaa Matteuksen 

evankeliumin Vuorisaarnan varoitukseen ”monia voimatekoja” tekevistä vääristä 

profeetoista (Matt. 7:22–23). 

Virren sosiaalisen statuksen vähättelyyn liittyy myös toive ulkoisten 

sosiaalisten erojen kumoutumisesta. Kolmannessa säkeistössä todetaan, kuinka 

laaksot ja vuoret tasoitetaan. Kaikki ihmiset, miehet ja naiset sekä orjat ja vapaat, 

”herätetään” ja ”armoitetaan” samalla tavalla. Taustalla oleva raamattuaines on 

Luukkaan evankeliumin kuvauksesta Johannes Kastajasta (Luuk. 3:4–6) ja 

Kirjeestä galatalaisille (Gal. 3:28). Toisessa säkeistössä todetaan Jeesuksen 

ottavan vastaan kaikki ihmiset ilman että ketään heitettäisiin pois. Jeesus on 

nimittäin tullut maailmaan syntisten ystäväksi ja pyytää heitä tulemaan 

luoksensa.14 
 
Joka rikkaudesansa Puutostans ei hawaitse, Eikä JEsust’ tarwitse. Mutta se kuin suruisansa 
Köyhyydensä näkeepi, Se täs’ rikkaax’ tuleepi. (SW 127:7) 
 
Olof Grenin virressä JEsu! halun’, ilon’ kaikki! rikkaus kuvataan 

puutteellisena tilana verrattuna köyhän arvokkuuteen. Virsi on sijoitettu osastoon 

                                                
13 Lilja 1947, 182. 
14 SW 30:2, 3. 
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Armon saamisesta. Taustalla voidaan havaita muistumaa vanhasta keskiajan 

katolisesta ajattelusta köyhyyden pyhyydestä, jonka mukaan  köyhä oli lähempänä 

pelastusta kuin rikas. Virressä rikkauteen yhdistetään tyydytetty, helppo ja 

mukava olotila, jossa ei ole tarvetta uskonnolliselle pohdinnalle. Köyhyys 

kuvataan surullisena ja murheellisena tilana, joka voidaan tunnistaa ja havaita 

arvokkaaksi uskonnollisessa mielessä.15 
 
Rikas jolla ombi kyll’, Jonakin myös olla halaa, Kaikkein suurin syy on sill’ Langemusta 
peljät’ alat’. Hän on alast’, huono, halpa, Tarwitsee sijs olla walpas. (SW 141:4) 
 
Lars T. Nybergin virressä Näitä meidän tulee tehd’: Rukoilla ja walwoo’ 

ijan rikkaus kuvataan kielteiseksi ja vaaralliseksi tilaksi, jossa ihminen joutuu 

jatkuvasti pelkäämään lankeamista. Virsi on sijoitettu osastoon Hengellisestä 

Walpaisuudesta. Virren teeemana uskovan henkilökohtainen uskonnollinen ja 

moraalinen kilvoittelu. Rikas ihminen määritellään virressä paradoksaalisesti 

alastomaksi, huonoksi ja halvaksi. Taustalla on Ilm. 3:17, jossa Laodikean 

seurakunnalle sanotaan: ”Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, 

etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, 

sokea ja alaston.” Edellisen Grenin virren tavoin rikkauden kritiikin taustalla on 

vanha katolinen ajattelu köyhän ”pyhyydestä” ja rikkauden turmiollisuudesta ja 

paheellisuudesta.16 
 
Ihmisten on apu totta Turha, huono, kelwotoin: Waiwainen sen päälle luottaa; Ei se hädäs 
auttaa woi. Kuing’ muut autetaan sen kautt’, Joka itsiäns ei aut’. (SW 142:4) 
 
Lars T. Nybergin virressä Uskallusta HERran puoleen Dawid hywäx’ 

kijttääpi esitetään köyhäinhoidon kritiikkiä, jossa sairaille annettua apua pidetään 

vähäisenä ja riittämättömänä. Virsi on sijoitettu osastoon Uskallus HERran 

päälle. Virren teemana on uskovan luottamus vastoinkäymisistä selviämiseen. 

Virressä suhtaudutaan hyvin epäilevästi ihmisen kykyyn toimia moraalisesti 

oikein ja auttaa lähimmäisiään. Sairas on kuitenkin välttämättä riippuvainen 

toisten ihmisten avusta, joka on virren mukaan turhaa, huonoa ja kelvotonta. 

Erityisesti hätätilanteessa apu osoittautuu riittämättömäksi. Virressä korostetaan 

lohduttomaan sävyyn ihmisen tulevan parhaiten toimeen omillaan. 

Köyhäinhoidon puutteellisuus oli todellinen ongelma 1700-luvun ihmiselle. 

Valtiollinen köyhäinhoitojärjestelmä toimi virallisen, tilastoidun köyhyyden 

rajojen mukaan. Köyhyyteen sosiaalisena ilmiönä ei virallisilla toimenpiteillä 

                                                
15 Pulma 1985, 38; Hanska 2002, 93–94. 
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kyetty vaikuttamaan. Alueelliset erot vaikuttivat merkittävästi köyhäinhoidon 

järjestelytapoihin ja tehokkuuteen. Ruotujärjestelmä toimi hyvin Turun 

hiippakunnan hyvin toimeentulevilla alueilla, joissa asui ja vaikutti ylemmän 

säädyn edustajia. Selvät säätyerot ja omaisuuden epätasainen jakaantuminen 

loivat tarvetta kerjäläisyyttä estävälle järjestelmälle. Varakkaiden 

säätyhenkilöiden runsaat avustukset mahdollistivat virallisen köyhäinhoidon 

suuremman kattavuuden.17 

Pohjois-Karjalassa, Savossa ja Itä-Hämeessä virallisen köyhäinhoidon osuus 

oli huomattavasti pienempi. Kirkkojen köyhäinkassat olivat näillä alueilla ainoa 

avustusmuoto pitkälle 1700-luvulle. Kehittymätön talous ja yhtenäisen väestön 

vähäiset sosiaaliset erot johtivat köyhäinkassojen pienuuteen ja avunsaajien 

määrän karsimiseen. Alueellinen köyhyys hämärsi rajanvetoa virallisesti köyhäksi 

luokiteltujen ja muiden asukkaiden välillä. Maaseudun köyhään irtaimeen 

väestöön suhtauduttiin suopeasti, josta seurasi virallisen, tilastoidun köyhyyden 

alhaisuus. 1700-luvun tilastotiedot köyhyydestä osoittavat enemmän paikallisten 

sosiaalisten erojen suuruutta kuin köyhyyden todellista laajuutta.18 
 
Woima, toimi, tieto, raha, Nijnkuin tomu lendäwät, Ennenkuin nijt’ tarwitahan, Usiasti 
pettäwät. HERrain armo waarata Sumuun taittaan werrata. (SW 142:5) 
 
Virren viidennessä säkeistössä suhtaudutaan pessimistisesti ja kriittisesti 

yhteiskunnalliseen vaikutusvaltaan. Luottamuksen laittaminen oppineisuuteen, 

omaisuuteen, virka-asemaan ja sosiaalisiin suhteisiin on itsensä pettämistä 

häilyvillä lupauksilla. Yhteiskunnan yläluokan suopeuteen ja hyväntahtoisuuteen 

suhtaudutaan sarkastisella epäilyllä. Kuudennessa säkeistössä todetaan merihädän 

katastrofaalisen kokemuksen viimeistään näyttävän ihmiselle omien inhimillisten 

selviymiskeinojensa rajallisuuden. Jeesus on ainoa auttaja, joka pelastaa tuskansa 

surulla tuntevan uskovan vaarasta ja hädästä.19 
 
Ah! jos sydämens näkisit, Kuing’ se ain’ ikäwöitsee Tygönsä köyhij’ syndisit’, Joko ne 
armoo’ itse Halaawat, taikk’ hyljäwät sen: Eikös hän mieluisesti menn’ Publikaneitten 
tygö? (SW 27:5) 
 
Brynolf Brismanin virrestä Ain’ JEsus korjaa syndiset, Ja sitoo nijden 

haawat heijastuu sosiaalisen eriarvoisuuden kritiikkiä virren kertoja-minän 

muistuttaessa Jeesuksen menneen mielellään publikaanien luokse. Virsi on 

                                                                                                                                 
16 Pulma 1985, 38; Hanska 2002, 93–94. 
17 Pulma 1985, 61. 
18 Pulma 1985, 61. 
19 SW 142:5, 6. 
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sijoitettu osastoon Evangeliumin Armo=Ääni. Virren teemana on syntisiä vienosti 

houkuttelevan herrnhutilaisen uskonnollisen kääntymyksen julistaminen. Virressä 

on havaittavissa pietistinen uskonnon individualisoituminen, joka alkoi uudella 

tavalla jakaa seurakuntalaisia ”suruttomiin” ja ”heränneisiin”. Jeesus kutsuu 

”köyhiä syntisiä” luokseen, mutta nämä tekevät itse valinnan hyväksyä tai torjua 

kutsuminen. Kutsumisen painoarvoa perustellaan Uudessa testamentissa 

mainitulla Jeesuksen läheisellä suhteella publikaaneihin, jotka olivat halveksittuja 

tullimiehiä ja veronkerääjiä.20 
 
Suur’ ynseys jäll’, Pois aikaa tääll’ myydä ja taiwast’: Uskottomuudell’ Wapahtajatans’ 
aina waiwat’: Itseens huwitell’ Turhuudes ja synnissä aiwan: Ja kaikella täll’ itsellensä 
kadotust’ kaiwaa. (SW 1:4) 
 
Anders Nordenberg-Nordenskjöldin virressä Mix’ unees ain’ jäät? Jo 

herätä, syndinen, pyydä esiintyy ylellisyyden ja yläluokkaisen elämäntavan 

kritiikkiä. Virsi on sijoitettu osastoon Jumalan ääni ja Armo=kutsumus. Virren 

teemana on pietistinen uskonnollinen kääntymys. Virren parannussaarna 

kohdistetaan ylellisyyden turhuudessa aikaansa hukkaavaan  syntiseen, joka saa 

säätyläisyyteen ja yläluokkaisuuteen viittaavia piirteitä. Lähestyvän kuoleman ja 

sairauden heikkouden aiheuttama uhka korostuu virren edeltävissä säkeistöissä. 

Puhe ajan hukkaamisesta ja väärin käyttämisestä toistuu useamman kerran.21 
 
Aika turhill’ kulutetaan Puheill’, Speleill’, hypyyllä; Nijtä kijwast harjoitetaan Öillä 
nijnkuin päiwillä: Syndij’ syndein lisäxi, Pirun mielinuoteexi. Mixi lunastetut jällens Orjat 
owat perkeleelle? (SW 3:5) 
 
Lars T. Nybergin virressä Älä juoxe rohkiast, Juoxuus kerran tutki tääll’ 

suhtaudutaan kielteisesti säätyläisten seurapiirielämään kuuluneisiin huveihin, 

joista nostetaan esiin korttipelit ja tanssiaiset. Virsi on sijoitettu osastoon Jumalan 

ääni ja Armo=kutsumus. Virren teemana on pietistinen uskonnollinen kääntymys. 

Virressä säätyläisten seurapiirielämän huveja pidetään turhana ajan 

hukkaamisena. Huvit yhdistetään syntiin ja niiden harjoittamista pidetään 

osoituksena ihmisen langenneesta tilasta. 

Säätyläisten huvit olivat osa eurooppalaisen eliitin yhtenäistä kulttuuria, jota 

Ruotsissa ja Suomessa jäljiteltiin ulkomaisten esikuvien mukaisesti. 1700-luvulla 

Ruotsissa seurattiin ranskalaista tapakulttuuria, joka toi mukanaan uudenlaisen 

joutilaisuuden käsitteen. Seuranäytelmät, tanssit, musiikki ja korttipelit tulivat 

säätyläisten yläluokalle ja varakkaimmille porvareille keskeiseksi osaksi 

                                                
20 Juva 1955, 176. 
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säädynmukaista elämäntapaa. Kaupungeissa huvielämän viettäminen osoitti 

sosiaalista statusta. Julkisetkin huvitilaisuudet olivat tarkoitettu vain samaan 

säätyryhmään kuuluvien suljetulle sisäpiirille.22 

Virressä esitetyssä pietistisessä säätyläiskulttuurin kritiikissä kuvastuu 

1700-luvulla alkanut maailmankatsomuksellinen murros, joka johti uskonnon 

individualisoitumiseen ja sosiaalisen eriytymiseen. Muutoksen keskiössä, kriitikin 

varsinaisena kohteena, oli maaseudun papisto ja heidän elämäntapansa. 

Maalaispappiloissa pyrittiin pitämään yllä säädynmukaista elämäntapaa ylemmän 

papiston ja muun säätyläistön esikuvien mukaisesti. Pappiloista kehittyi 

maaseudun seuraelämän keskuksia, joissa pitäjän muut säätyläisperheet sekä 

kaupunkilaiset sukulaiset ja ystävät usein vierailivat. Korttipelit, tanssiaiset ja 

ajoittain runsas alkoholinkäyttö kuuluivat pappiloiden siinä missä muidenkin 

säätyläiskotien seuraelämään.23 

Vanhemmalle papistolle seurapiirielämän ylläpitäminen oli  luonnollinen 

osa säädynmukaista elämäntapaa. Pietisteille yksilön uskonnolliset arvot nousivat 

säädyn sosiaalisia normeja tärkeämmiksi. ”Todellisen” kristityn tuntomerkkinä 

pidettiin askeettisuuteen ja moraaliseen rigorismiin pyrkivää elämäntapaa. 

Vakavahenkiset pietistipapit arvostelivat muiden virkaveljien ja säätyläisten 

keveää ”surutonta” elämäntapaa ja pidättyivät seurapiirielämän järjestämisestä 

omissa pappiloissaan. Säätyläiskulttuuriin pietistisen kriitikin vaikutus oli 

vähäinen. Siinä kuvastui enemmänkin 1700-luvulla alkava sääty-yhteiskunnan 

yhtenäisen arvomaailman murros, jossa ihmisten yksilölliset maailmankuvat 

eriytyivät toisistaan.24 
 
Mieluisest’ on kärsinyt Pilkkaa joll’ händ’ rasitettijn. Prameudem’ edest’ nyt Pilkall’ händä 
puetettijn. Meitä puheljaisuus waiwaa, Sijs hän äänet’ oli aiwan. (SW 84:5) 
 
Lars T. Nybergin virressä Hitaat uskoon, nähkät te JEsust’ hänen 

pijnasansa esiintyy kärsimysmystiikkaan yhdistynyttä ylellisyyden kritiikkiä. 

Virsi on sijoitettu osastoon JEsuxen Kärsimisestä. Virren mukaan Jeesuksen 

pilkkaamisen syynä on ihmisten ”prameus”. Samassa yhteydessä asetetaan 

vastakkain Jeesuksen äänettömyys ja ihmisten puheliaisuus. Erityisesti 

pukeutumista arvostellut ylellisyyskritiikki oli tyypillistä 1600-luvun 

passiokuvauksille. Ylellistä pukeutumista pidettiin näkyvimpänä osoituksena 

                                                                                                                                 
21 SW 1:1–4. 
22 Suolahti 1913, 74, 80, 157; Mäkeläinen 1972, 12–18, 165–166. 
23 Suolahti 1925, 154, 157, 179, 202. 
24 Wirilander 1974, 402–403; Koski 1996, 66. 
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ihmisen ylpeydestä, joka oli etusijalla  keskiaikaisten seitsemän kuolemansynnin 

joukossa. Passiokuvauksissa paheksuttavan vaatteilla koreilemisen vastakohdaksi 

asetettiin Jeesukselle annetut narrikuninkaan vaatteet tai hänen alastomuutensa.25 
 
Sun lahjojas sijs kallijt’ Nyt älä meidän salli Nautita hekumaxi, Waan sinull’ kunniaxi.(SW 
203:6) 
 
Johan Kahlin ruokavirressä Sull’, HERra! kijtos aina, Kuin tarpeem’ meille 

lainaat toivotaan ettei Jumalan lahjoja nautita ”hekumaksi” vaan Hänen 

kunniakseen. Virren epäsuoran ylellisyyskritiikin voidaan tulkita viittaavan 

mässäilyn paheeseen, joka kuului myös seitsemän kuolemansynnin joukkoon. 

Virren neljännessä säkeistössä ihmisten toivotaan huolehtivan sielunsa 

hyvinvoinnista, koska Jumala pitää aina huolta ruumiillisten tarpeiden 

täyttämisestä. Yhdennessätoista säkeistössä ihmisiä kehotetaan syömisen 

yhteydessä puhumaan ja tekemään vain Jumalalle kelpaavia sanoja ja tekoja.26 
 
Suo ett’ sywäll’ sydämeeni Kirjoitetux’ haawas saan, Ett’ ne pysyis mielesäni, Sielusani 
ainian Kirkast’ itses, HERra suur’! Tawarani paras juur’! Wahwist’ armoo’ kerjämähän, 
Sijt’ ei koskaan wäsymähän. (SW 92:4) 
 
Anders Odheliuksen virressä Mitä täsä nyt saan nähdä? JEsu rakas, makia! 

kertoja-minä kokee Jeesuksen olevan hänen paras ”tavaransa”. Virsi on sijoitettu 

osastoon JEsuxen Kärsimisestä. Virren teemana on kärsimysmystiikan mietiskely. 

Virrestä voidaan havaita epäsuorasti omaisuutta väheksyvä asenne. Omistamista 

tärkeämpää on uskonnollinen kokemus armon kerjäämisestä, jota täytyy harjoittaa 

jatkuvasti. Taustalla on korkeimpaan hyvään pyrkivän ja maallisia pyrkimyksiä 

vieroksuvan mystiikan perinteen vaikutusta.27 
 
JEsus mua sijs iloittaapi. Enämmin kuin kulda kaikk’; Pukuuns hän mun puettaapi, Ain’ on 
armost’ rikas ratk’. Jos mull’ mailm’ yhdellä Taritaisijn erällä, Nijn ei se muld’ kijtost’ 
saisi; JEsust’ yxin halajaisin.(SW 144:3) 
 
Johan Kahlin virressä Pois te murhen ajatuxet Waiwamasta sydändän’! 

kertoja-minä toteaa Jeesuksen tekevän hänet iloisemmaksi kuin koko maailman 

kulta konsanaan. Virsi on sijoitettu osastoon Lohdutus murhesa. Virren teemana 

on surun, murheen, ahdistuksen ja pelon tunteiden käsittely. Virren omaisuutta 

väheksyvään asenteeseen liittyy ajatus tyytymisestä omaan sosiaaliseen 

asemaansa. Omaisuuden väheksyminen ei tässä yhteydessä ole ensijaisesti 

mystiikan perinteen mukaista maailman halveksuntaa vaan enemmänkin 

                                                
25 Lindgärde 1996, 282–283, 342–343. 
26 SW 203:4, 6, 11. 
27 Lindquist, 1939, 387. 
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sopeutumista sosiaalisesti eriarvoiseen sääty-yhteiskuntaan, jossa yksilön 

vaikutusmahdollisuudet olivat vähäiset.28 
 
Sun lihas ja sun weres, Elämän nestet se! Makiat owat perät’ Sitt’ kuin mun woitit ne: Ett’ 
tätä syödesäni Taiwallist’ mannaa ratk’, Muut herkut mielelläni Unhodan, hyljän kaikk’. 
(SW 156:6) 
 
Jonathan Breantin virressä Näyt’ itses, JEsuxeni! kiwusas raskasa kertoja-

minälle Jeesuksen ”liha ja veri” ovat maailman herkkuja makeampaa  taivaallista 

mannaa. Virsi on sijoitettu osastoon  Rukous=Wirret. Virren teemana on 

äärimmäisyyksiin menevän herrnhutilaisen veri- ja haavamystiikan mietiskely. 

Virrestä voidaan havaita epäsuoraa ylellisyyskriitikkiä, joka kohdistuu kalliisiin 

ruokalajeihin ja juhlimiseen. Viidennessä säkeistössä kertoja-minä kertoo 

ihastellen nauttivansa Jeesuksen hänelle valmistamaa ”kallista herkkua”. 

Aistilliseen sävyyn kuvattu uskonnollisen kokemuksen tuottama mielihyvä ylittää 

kertoja-minän mielessä kaikki maalliset nautinnot, jotka voidaan tällä perusteella 

hylätä askeettisen pietistisen elämäntavan tieltä.29 
 
Mailm’ suurna etunans Pitää HERrain ystäwyyden: Me ihmisen Pojaan kans  
Mieluisimmast’ seuraa pidäm’, Joka autuudexi meille Soi lyöd’ itsens ristin päälle. (SW 
155:9) 
 
Lars T. Nybergin virressä JEsu! Sana elämän! Tule meidän keskellemme 

esiintyy piikikästä yläluokkaisten säätyläisseurapiirien kritiikkiä. Virsi sijoitettu 

osastoon Rukous=Wirret. Virren teemana on pietistinen hartauskokous. Virressä 

todetaan ”maailman” arvostavan ystävyyttä ja hyviä suhteita yläluokkaan 

kuuluvien kanssa. Sen vastakohdaksi asettuu pietistinen uskovien seurapiiri, joka 

haluaa olla yhteydessä ”ylhäiseen” Jeesukseen.  

Pietistisen ajattelun yhteiskunnallinen ristiriitaisuus on myös havaittavissa 

virrestä. Kahdeksannessa säkeistössä toivotaan, että ”saatana” ei saisi estää 

pietistien kokoontumista. Hartauspaikkaa turvaamaan pyydetään enkelijoukkoa. 

Pietistisen liikkeen asian voittoa pidetään varmana kun vain kannetaan ”ristin 

lippua”. Virrestä voidaan havaita  pietistiseen uskonnollisuuteen liittyneitä 

kirkkoa ja seurakuntaa sosiaalisesti hajaannuttaneita piirteitä.30 
 
Mailma, etus pidä, En nijtä sillen pyydä: Taiwaaseen minä halaan JEsuxen tygö alat’. (SW 
113:12) 
 

                                                
28 Wirilander 1974, 28–29. 
29 SW 156:5, 6. 
30 Juva 1955, 176. 



 56 

Lars T. Nybergin virressä Mix’, järjen orja! waiwaat Itsiäs hurskaan 

aiwan? väheksytään säätyaseman tuomia etuoikeuksia, jotka eivät vedä vertoja 

yksilölliselle uskonnolliselle kokemukselle. Virsi on sijoitettu osastoon JEsuksen 

wastan ottamisesta Uskolla. Virren teemana on herrnhutilaisen uskonnollisen 

kokemuksen julistaminen. Herrnhutilaisuuden erityispiirteet korostuvat virren 

kielteisessä asennoitumisessa rationaaliseen teologiseen ajatteluun sekä 

hallelaisen pietismin katumusharjoituksiin. Virren toisessa säkeistössä todetaan 

järjen tiedon olevan ”sulaa petosta”, jota moni tyhmyydessään ylistää. 

Kolmannessa säkeistössä kritisoidaan ulkokohtaista katumusta, joka on uskon 

puuttuessa vain kova kuori ilman ydintä.31 

Kahdennessatoista säkeistössä esitettyyn säätyaseman kritiikkiin liittyy 

epäsuorasti ajatus köyhän tyytymisestä osaansa. Henkilökohtainen uskonnollinen 

kokemus on virressä tärkein elämänarvo. Neljännessätoista säkeistössä kertoja-

minä toteaa saavansa taivasmatkallaan Jeesukselta kaiken tarpeellisen. 

Seitsemännessätoista säkeistössä kertoja-minä toteaa kadottaneensa osansa, jonka 

Jeesus on ansiollaan palauttanut ja antanut armonsa. Yhdeksännessätoista 

säkeistössä kertoja-minä on onnellinen, koska hän on voittanut kaikki ”halunsa” 

uskossa vastaanottamallaan Jeesuksen ”persoonalla”.32

                                                
31 SW 113:2, 3; Lilja 1947, 182–183. 
32 SW 113:14, 17, 19. 



Johtopäätökset 
Tämän tutkielman tehtävänä oli selvittää, millä tavoin 1700-luvun suomalaisen 

yhteiskunnan kokemus köyhyydestä sosiaalisena ilmiönä esiintyi Elias Laguksen 

suomentamassa vuonna 1790 julkaistussa Sionin Wirret -virsikirjassa. Tutkielman 

lähdeaineistoksi rajattiin kirjahistoriallisen työskentelyn pohjalta Elias Laguksen 

vuoden 1790 suomennos. Ruotsinkielinen alkuteos Sions Sånger ja Sionin Wirret 

-virsikirjan myöhemmät uudistetut laitokset jätettiin pois tutkielman 

lähdeaineistosta. Tutkimustehtävän selvittämiseen käytettiin yhdistellen ja 

toisiaan täydentävästi sosiaalihistoriallista ja teologianhistoriallisesti painottunutta 

kirkkohistoriallista tutkimusmenetelmää. 

Köyhyyden käsitettä käytettiin tässä tutkielmassa laajassa historiallisessa 

merkityksessä, joka ei rajoittunut vain taloudelliseen varallisuuteen liittyviin 

seikkoihin. Keskiajalla ja uuden ajan alussa sanalla 'köyhä' tarkoitettiin lähes 

kaikkia varakkaaseen yläluokkaan kuulumattomia ihmisiä, jotka elättivät itsensä 

omalla työllään. Suppeassa merkityksessä köyhiä olivat varakkaampien 

taloudellisesta avusta riippuvaiset työkyvyttömät ja sairaat ihmiset. Erityisessä 

uskonnollisessa merkityksessä köyhyyttä pidettiin kristityn korkeimpana hyveenä, 

jota käytännössä harjoitettiin luostarilaitoksen ja erilaisten sääntökuntien 

yhteydessä keskiajalla. 

1700-luvun luvun suomalaisessa yhteiskunnassa köyhyyden käsite oli 

liukuva ja monivivahteinen sekä köyhiksi luettavien ihmisten sosiaalinen ryhmä 

ulkoisilta rajoiltaan epämääräinen ja vaikeasti määriteltävissä kuten 

aikaisemmassa sosiaalihistoriallisessa tutkimuksessa on havaittu. Tutkielman 

lähdeaineistona käytetyistä virsiteksteistä ei löytynyt suoria viittauksia 

konkreettisiin historiallisiin tapahtumiin ja tilanteisiin. Tämänhetkisen 

kirkkohistoriallisen tutkimuksen pohjalta Sionin Wirret -virsikirjaa 1700-luvulla 

käyttäneitä ihmisiä ei voida erottaa omaksi ryhmäksi, jonka sosiaalisia ja 

taloudellisia elinoloja tarkastelemalla virsitekstien suhdetta aikakauden 

sosiaalihistorialliseen kontekstiin voitaisiin tutkia.  

Lähdeaineiston niukkuuden ja tutkimuskirjallisuuden asettamien haasteiden 

tähden tutkielmassa köyhyyttä lähestyttiin ensisijaisesti köyhien ihmisten elämään 

olennaisena osana kuuluneiden sosiaalisten ilmiöiden kautta. Sosiaalihistoriallista 

tutkimusta apunaan käyttävällä lukutavalla virsiteksteistä etsittiin tarttumapintaa 

köyhien ihmisten arkiseen elämään 1700-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa. 
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Historialliseen köyhyyden kokemuksen lisäksi virsiteksteistä nostettiin esiin 

niiden välittämiä köyhyyttä koskevia arvoja ja asenteita. Sosiaalihistoriallisen 

lähestymistavan lisäksi tarkasteltiin virsitekstien teologianhistoriallisia yhteyksiä 

köyhyyden uskonnollista merkitystä painottavaan vanhaan kristilliseen traditioon. 

Vanhemman tradition ohella tutkittiin virsitekstien yhteyttä luterilaisen 

ortodoksian hartauskirjallisuuden perinteeseen. 

Viittauksia nälkäkatastrofin uhkaan on havaittavissa useissa virsiteksteissä. 

Niissä korostetaan luottamusta Jumalan kaikkivaltiuden voimaan, jonka varassa 

katastrofista voidaan selviytyä. Luterilaiselle ortodoksialla tyypillinen 

kaikkivaltiuden korostaminen yhdistyy virsiteksteissä herrnhutilaisen Kristus-

mystiikkaan. Sen sijaan vanhalle luterilaisuudelle ominainen käsitys katastrofista 

synnin seurauksista johtuvana kollektiivisena Jumalan rangaistuksena ei esiinny 

virsiteksteissä. Jumalan kaikkivaltiuteen suhtaudutaan herrnhutilaisuuden iloisella 

optimismilla ja valoisalla luottamuksella Jumalan hyvyyteen. Selvimmillään 

nälkäkatastrofin uhka esiintyy ruokavirsissä, joissa pyydetään maan varjeltumista 

nälältä ja taudeilta. 

Nälkä saa virsiteksteissä myös erityisen uskonnollisen merkityksen. 

Ilmauksella ”uskon nälkä” tarkoitetaan uskovan kokemia omantunnon vaivoja, 

jotka seuraavat moraalisten ja hengellisten puutteiden ankarasta itsekriittisestä 

tarkastelusta. ”Uskon nälkä” on samalla vaatimus aktiivisen henkilökohtaisen 

uskonvakaumuksen ylläpitämisestä ja uskon hedelminä seuraavien oikeiden 

tekojen tekemisestä. Ilman ”uskon nälkää” vaarana on nimittäin hengellinen 

”nälkäkuolema”, jossa ihminen lankeaa syntisiin tekoihin tai välinpitämättömään 

”suruttomuuteen”. Paradoksaalisesti ”uskon nälkä” on tavoiteltua ja tarpeellista, 

mutta sen puuttuminen merkitsee synnin seurauksesta johtuvaa ”nälkäkuolemaa”. 

Ilmauksia voidaan ymmärtää pietistisesti tulkitun affektiopin valossa. Pietismissä 

ihmisen ”luontaisiin” haluihin (affekteihin) suhtauduttiin yleisen kielteisesti. 

Affektien vaikutusta ihmiseen pidettiin turmiollisena ja pyrittiin niiden 

kitkemiseen stoalaisen filosofian hengessä.  

Virsiteksteissä esiintyvä individualistisen uskonnollisen kokemuksen ja 

henkilökohtaisen vastuun painottaminen on tyypillistä pietistiselle 

uskonnollisuudelle, joka mursi vanhan luterilaisuuden kollektiivista uskonnollista 

ajattelua. Pietistinen uskonnollisuus kukoisti isonvihan vuosien (1713–1721) 

jälkeen julkaistussa suomenkielissä arkkiveisuissa, jotka levisivät kansan 

keskuudessa. Sionin Wirret -virsikirjaa voidaan pitää osana samaa vanhan 



 59 

luterilaisuuden kriisiytymisestä seurannutta uudenlaisen individualistisen 

uskonnollisuuden kasvavaa kehittymistä. 

Virsiteksteissä sairauden hoitokeinoihin ja niiden parantavaan vaikutukseen 

suhtaudutaan yleensä epäilevästi ja pessimistisesti. Sairautta ja kuoleman uhkaa 

pidetään kehotuksena uskonnolliseen kääntymykseen. Vanhalle luterilaisuudelle 

tyypillinen näkemys sairaudesta synnin seurauksena ei esiinny virsiteksteissä. 

Kuolema ei ole enää kauhistuttava turmiovalta, vaan sen ajatellaan olevan elämän 

luonnollinen päätepiste. Virsitekstien suhde kuolemaan kuvastaa 1700-luvulla 

alkavaa muutosta kohti modernia kuolemakäsitystä. Kuoleman jälkeistä elämää ja 

tuonpuoleista pelastusta painottava perinteinen luterilainen eskatologia muuttui 

herrnhutilaisuudessa empiirisesti koettavaksi maailmansisäiseksi pelastusopiksi, 

jossa pelastus käsitettiin korkeammille uskonnollisille asteille eteneväksi 

kehitysprosessiksi. 

Sairauden uskonnollisena lääkkeenä virsiteksteissä on Jeesuksen veri. 

Taustalla on vanhaan kristilliseen perinteeseen kuulunut kielikuva Jeesuksesta 

lääkärinä (Christus Medicus), joka tunnettiin jo antiikin kirkkoisien teksteissä ja 

oli käytössä vakiintuneessa kirkollisessa kielenkäytössä aina uuden ajan alkuun 

saakka. Lääkitsemiseen liittyviä kielikuvia esiintyi runsaasti 1600-luvun 

ruotsalaiselle hartauskirjallisuudessa. Aikakauden passiorunoudessa Jeesuksen 

kylkihaavoista vuotanutta verta kuvattiin sielua vahvistavaksi ”lääkejuomaksi”. 

Taustalla oli keskiaikainen ehtoollismystiikka. 

Vanhasta kristillisestä perinteestä nousevat lääkitsemiseen liittyvät 

kielikuvat saavat virsiteksteissä herrnhutilaisen tulkinnan, jossa korostuu 

optimistinen luottamus Jeesuksen rakkauden parantavaan voimaan. Vanhan 

luterilaisuuden usein teroittama synnin ja kuoleman yhteys jää vaille huomiota 

lääkitsemiskielikuvien yhteydessä. Siitä huolimatta maallisiin lääkintäkeinoihin 

suhtaudutaan epäilevästi ja pessimistisesti. Virsitekstien näkökulmasta Jeesus on 

ainoa ”todellinen lääkäri”. 

Sairauden kanssa kamppailevan lohduksi virsiteksteissä tarjotaan Jeesuksen 

ristiä. Taustalla on pietistinen käsitys uskovan elämään luontaisesti kuuluvasta 

rististä ja kärsimyksestä. Risti oli uskovalle kuuluva ”rakas risti”, joka kuului 

yhteen uskon ja hyvien töiden harjoittamisen kanssa. Perinteistä luterilaista 

käsitystä sairauden ja synnin yhteydestä tulkittiin kaksijakoisesti pietistisessä 

ajattelussa. ”Tämän maailman lapsille” sairaudet ja kärsimykset olivat 

oikeudenmukainen rangaistus heidän teoistaan. Uskoville puolestaan ne olivat 
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Jumalan rakkaudellista kuritusta heidän kasvattamisekseen. Kärsimyksessä ja 

sairaudessa uskova sai kokea samaistuvansa Jeesuksen ristinkuoleman 

kärsimykseen. Samalla kärsimys todisti kantajansa olevan ”todellinen” kristitty ja 

”Jumalan lapsi”. 

Sionin Wirsien aamu- ja iltavirsissä ei esiinny vanhan virsiperinteen 

mukaisia viittauksia yöllä vaikuttaviin pahoihin voimiin. Sen sijaan aamuvirsissä 

korostuu herrnhutilaisuuden kärsimysmystiikan ja Jeesuksen sovitustyön 

mietiskeleminen. Virsiteksteissä ilmaistaan kiitollisuutta taudeista ja kuolemasta 

varjeltumisesta ilman kansanomaista demonologista tai luterilaista synnin ja 

kuoleman yhdistävää näkökulmaa. Pikemminkin on kyse herrnhutilaisuuden 

myönteisestä asenteesta, joka ilmenee kiitollisuutena terveyden säilymisestä. 

Sairastuneen ihmisen kokema ruumiillinen heikkous ja yksinäisyys tulee 

vahvasti esiin virsiteksteistä, joista voidaan löytää liittymäkohtaa 1600-luvun 

hartauskirjallisuuden pessimistiseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen, jossa 

maailman koettiin olevan murheen laakso ja ihmisen surkeaa matojen ruokaa. 

Virsitekstin kertoja-minä voi nimittää itseään esimerkiksi ”kurjaksi mullaksi” ja 

”surkeaksi tomuksi”. 

1700-luvulla sairauden vakavuutta arvioitiin suhteessa sairastuneen ihmisen 

työkykyyn. Työkyvyn menettäminen merkitsi usein radikaalia köyhtymistä ja 

syrjäytymistä yhteisön normaalista työn sanelemasta elämänjärjestyksestä. 

Vakavasti sairastunut joutui elämään kädestä suuhun toisten ihmisten 

hyväntekeväisyyden varassa, kun hän ei enää voinut antaa omaa työpanostaan 

yhteisön käytettäväksi. Virsiteksteissä sairaan ihmisen kokema yksinäisyys ja 

epävarmuus omasta asemastaan tulevat vahvasti esiin. Sairaus teki kollektiiviseen 

yhteisöön sidotusta ihmisestä vasten tahtoaan toisista erottuvan yksilön ja irrotti 

hänet turvallisista yhteisöllisistä siteistä. Erottautuminen oli ahdistava ja pelottava 

kokemus ihmiselle, joka oli tottunut käsittämään itsensä ensisijaisesti osana 

kollektiivista yhteisöä. 

Sosiaalisen muutoksen lisäksi sairaalle aiheutti huolta jokapäiväisen 

elatuksen hankkiminen. Työkyvyttömille sairaille tarjottu seurakunnallinen 

köyhäinhoito perustui toisaalta vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden periaatteeseen 

ja toisaalta seurakunnalle kollektiivisesti annettuun velvoitteeseen. 

Köyhäinhoidon toiminnan edellytykset riippuivat viime kädessä 

paikallisyhteisössä kullakin hetkellä vallinneesta tilanteesta. Virsiteksteistä 
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voidaan havaita epäilevää ja pessimististä asennoitumista sairaan ihmisen 

selviämismahdollisuuksiin paikallisyhteisössä. 

Yleisesti köyhyyttä kuvataan virsiteksteissä pysyväksi tilaksi, josta ei ole 

pois pääsyä. Köyhyyden kuvauksista löytyy kosketuspintaa 1700-luvun 

suomalaisen yhteiskunnan elämään. Köyhyys oli pysyvä ilmiö erityisesti 

tilattomalle maaseutuväestölle. Sosiaalisen ja taloudellisen kohoamisen 

mahdollisuudet olivat vähäiset ja rajalliset. Tilattomalle väestölle katsottiin 

parhaaksi tyytyä oman sosiaaliryhmänsä oloihin. Köyhyyttä pidettiin statuksena, 

johon synnyttiin, eikä vajottu henkilökohtaisen epäonnistumisen takia. 

Virsitekstien kuvaukset köyhyyden pysyvyydestä tavallaan oikeuttivat 1700-luvun 

ihmiselle arkiseen elämänjärjestykseen kuuluneen kohtalonomaisen 

välttämättömyyden. 

Köyhyys saatettiin yhdistää virsiteksteissä yksinkertaisuuteen. 

Yksinkertaisuus oli pietistisen uskonnollisuuden tärkeä iskusana ja ihanne, jonka 

juuret olivat keskiajan luostarilaitoksen vapaaehtoiseen köyhyyteen perustuneessa 

elämäntavassa. Yksinkertainen ja hiljainen elämäntapa oli myös pietisteille 

todellisen kristityn oikea tuntomerkki. Maallistumiskehityksen myötä 

yksinkertaisuudesta tuli 1700-luvun loppupuolella valistuksen ja 

varhaisromantiikan ihanne, joka nosti arkisen talonpoikaisen elämäntavan 

säätyläispiirien ylevien tunteiden kohteeksi. 

Omaisuuden ja toimeentulon menettämisen kokemus esiintyy 

virsiteksteissä. Yhteiskunnan taloudellisten turvaverkkojen puuttuessa äkillinen 

sairastuminen saattoi johtaa nopeaan köyhtymiseen 1700-luvulla. Toimeentulon 

katkokset oli tavallisia katovuosina, kun huonojen satojen takia viljavarat ehtyivät 

nopeasti. Vuodenkulussa satojen heikkous tuntui erityisesti keväällä, jolloin 

ravinto oli niukkaa ja yksipuolista. Katovuosista kärsi eniten maaseudun tilaton 

väestö, joka eli talonpojilta ostetun viljan varassa. Sadon niukkuus nosti ruuan 

hintaa ja hyvän sadon sattuessa viljan hinta laski. Pahimmillaan puute iski 

nälkäkatastrofeissa, joissa oman toimeentulon edellytykset hävisivät väliaikaisesti 

kokonaan. 

Uskonnollinen kokemus vahvistaa virsiteksteissä köyhän tunnetta omasta 

arvostaan ja sosiaalisen asemansa oikeutuksesta. Köyhän ihmisen oikeusturva oli 

vähäinen 1700-luvulla. Sääty-yhteiskunnan syvälle juurtuneen privilegioajattelun 

mukaan köyhtyneen ihmisen etuoikeuksiin kuului kuitenkin saada apua, jos hän 

oli siihen oikeutettu esimerkiksi sairauden takia. Seurakunnallisessa 
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köyhäinhoidossa ”virallisen” aseman saatuaan köyhä ihminen saattoi jossain 

määrin valvoa itse oikeuksiaan ja tarpeen vaatiessa valittaa asiastaan 

korkeammille viranomaisille. Valitusprosessit johtivat usein tuloksiin. Köyhän 

ihmisen aseman hyväksyminen virsiteksteissä saattoi puhutella hyvin 

voimakkaasti 1700-luvun ihmistä. 

Köyhyys yhdistyy virsiteksteissä usein alastomuuteen. Köyhät ihmiset 

pukeutuivat rikkinäisiin rääsyihin tai olivat miltei puolialastomia 1700-luvulla. 

Kaikista heikoimmassa asemassa olevalla maaseudun tilattomalla väestöllä oli 

puutetta välttämättömistä arkivaatteistakin. Puute vaatteista ja suoranainen 

alastomuus koetteli eniten hospitaalien asukkeja, joiden kehno vaatetus oli 

tavallinen valituksenaihe piispan suorittamilla hospitaalien tarkastuskäynneillä. 

Virsiteksteissä esiintyvä sairauden, alastomuuden ja köyhyyden yhteys oli 

arkipäiväinen kokemus hospitaalin tai pitäjän köyhäintalon asukkaalle. 

Rumuus yhdistetään köyhyyteen virsiteksteissä herrnhutilaisen 

morsiusmystiikan sävyttämän Laulujen laulun tulkinnan kautta. Köyhyyden 

kuvaukseen liitetään rumuuden lisäksi sairaus ja syntisyys. Ulkonäöllä saattoi olla 

ratkaiseva vaikutus kansanihmisen sosiaaliseen asemaan, jos hänen todettiin 

sairastuneen spitaaliin eli lepratautiin. Lepratautiset ja muut vakaviin tarttuviin 

tauteihin sairastuneet pyrittiin eristämään hospitaaleihin, koska parantumattomina 

pidettyjen tautien, kuten leprataudin, leviämistä pelättiin. 

Fyysiset vammautuneet sokeat ja rammat yhdistetään köyhyyteen 

virsiteksteissä. Taustalla ovat useat Uuden testamentin evankeliumien 

kertomukset, joissa Jeesus tekee ihmetekoja parantamalla vaikeasti sairaita. 1700-

luvun sairaiden ihmisten joukosta fyysisesti vammautuneet kuten sokeat ja 

rammat olivat toimeentulon saamisen kannalta heikossa asemassa. Heidän oli 

vaikeaa päästä hospitaaleihin. Niihin haluttiin ensisijaisesti sijoittaa sellaiset 

sairaat, jotka koettiin tarpeelliseksi eristää yhteiskunnasta. Paikkoja annettaessa 

etusijalla olivat vakavia tarttuvia tauteja sairastavat kuten lepratautiset sekä 

mielisairaat.  

Köyhän ihmisen elämää kuvataan usein murheelliseksi virsiteksteissä. 

Vanhassa kirjasuomessa sanaa ’murhe’ voitiin käyttää laajassa merkityksessä 

viittaamaan ihmisen elämässä kohtaamiin vaikeuksiin ja vaivoihin. Sanaa ’murhe’ 

voidaan pitää myös keskeisenä 1700-luvun ihmisen köyhyyden kokemuksen 

tulkkina. Virsiteksteissä elämän murheellisuus yhdistetään asuinolojen 



 63 

heikkouteen, omien vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyteen ja raskaaseen 

työntekoon. 

Kerjääminen liittyy köyhyyteen virsiteksteissä. Kerjäläisen elämään 

yhdistetään toimeentulon täydellinen riippuvaisuus toisten ihmisten 

hyväntekeväisyydestä. Jatkuva nälkä ja aliravitsemus seuraavat kerjäläistä, joka 

etsii seuraavaa suupalaansa. Vaikeassa tilanteessa henkensä pitimeksi apua 

pyytämään joutuneelle 1700-luvun kansanihmiselle kerjääminen oli raskas ja 

ahdistava kokemus, vaikka kerjäämiseen ei yleensä suhtauduttu täysin torjuvasti. 

Kerjäämisen ahdistus kärjistyi nälkäkatastrofien aikaan, jolloin nälkiintyneet 

ihmiset lähtivät suurin joukoin kotiseudultaan kerjuumatkoille elinolosuhteiden 

käydessä sietämättömiksi. Normaaliolosuhteissakin vieraisiin kerjäläisiin 

suhtauduttiin yleensä kielteisesti. Virsiteksteissä kuvattu kerjäämisen ahdistavuus 

vastasi 1700-luvun ihmisen arkikokemusta erityisesti kriisiaikoina. 

Lähimmäisenrakkauden tekojen tarpeellisuutta ja moraalista oikeutusta 

perustellaan usein virsiteksteissä pietistisen kehitysoptimistisen ajattelun avulla. 

Synti ei enää hallitse uskovaa ja uskon voimalla voidaan täyttää lain vaatimukset. 

Virsiteksteissä ei esiinny luterilaiselle ortodoksialle tyypillistä yleisesti Jumalan 

laista tai yhteiskunnallisesta järjestyksestä kumpuavaa lähimmäisenrakkauden 

kollektiivista velvoitetta. Sen sijaan korostetaan yksilön omia hyviä tekoja 

keskiajan katolista Imitatio Christi -ihannetta muistuttavalla tavalla.  

Hyvien tekojen kuuluminen uskovan elämään yhdistyy virsiteksteissä 

omintakeisesti luterilaiseen ”yksin uskosta” -teeman esillä pitämiseen ja 

herrnhutilaisuudelle tyypilliseen kielteiseen suhtautumiseen pietistisiin 

itsensäkieltämisen ja lihan kuolettamisen ihanteisiin. Vanhalle luterilaisuudelle 

tärkeä laki–evankeliumi jaottelu ei esiinny virsiteksteissä. Uskovan moraaliseksi 

ihanteeksi korotetaan yksinkertainen, ylellisyyttä karttava elämäntapa, jonka 

olennaisena osana on myös luterilaisen virka- ja kutsumusetiikan noudattaminen. 

Virsiteksteistä on löydettävästi runsaasti epäsuorasti ilmaistua sosiaalista 

kritiikkiä, joka kuvastaa pinnan alla kyteviä sääty-yhteiskunnan sisäisiä 

jännitteitä. Yläluokkaisiin arvoihin kuten säätyasemaan, oppineisuuteen ja 

omaisuuteen suhtaudutaan vähättelevästi ja kielteisesti. Pietistiseen tapaan 

virsiteksteissä korostetaan uskovien muodostaman pikkuseurakunnan merkitystä. 

Uskovien ”Jeesuksen seura” on tarkoitettu ensisijaisesti syntisille eikä korkea-

arvoisille. Sosiaalisen aseman vähättelyn lisäksi virsiteksteissä esiintyy pietismille 

ominaista maailmaa halveksuvaa ja siitä eristäytymään pyrkivää asennetta. 
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Taustalla voidaan havaita vaikutusta mystiikan perinteestä, jossa synti yhdistetään 

rajallisuuteen ja ihmisen halujen suuntautumiseen luotuun maailman korkeimman 

hyvän, Jumalan, sijasta. 

Yläluokkaista elämäntapaa arvosteleva ylellisyyskritiikki yhdistyy 

kärsimysmystiikan mietiskelyyn virsiteksteissä 1600-luvun hartauskirjallisuudelle 

ominaisella tavalla. Pitkäperjantain evankeliumikertomusta käytettiin 

aikaisemmassa passiorunoudessa myös moraalisia hyveitä ja paheita selittävänä 

kommentaarina. Passiorunouden hyveiden ja paheiden kuvauksiin liittyi 

kertomusten aikalaislukijoille suunnattu kriittinen yhteiskunnallinen ulottuvuus. 

Nöyryys yhdistettiin yhteiskunnan vähäosaisiin ja paheet kuten, ylpeys, mässäily, 

epärehellisyys ja teeskentely, hengellisen ja maallisen vallan edustajiin. 

Sosiaalisen eron merkitystä vähätellään ja sen kumoutumisesta esitetään 

toiveita virsiteksteissä. Rikkauden ja köyhyyden eroa pidetään toisarvoisena 

sielun pelastuksen kannalta. Pyrkimyksiin parantaa omaa asemaansa 

säätyhierarkiassa suhtaudutaan torjuvasti. Uskovan ihanteeksi asetetaan 

yksinkertainen elämäntapa, joka merkitsee tyytymistä omaan asemaansa ja 

paikkaansa yhteiskunnassa. Yksinkertaisuuden korostuksessa on havaittavissa 

myös herrnhutilaista anti-intellektualismia, jossa yksilön uskonnollista kokemusta 

pidetään tärkeämpänä kuin rationaalista teologianharjoittamista tai muuta 

oppineisuutta. 

Köyhyyden ja rikkauden eroa saatetaan välillä kuvata virsiteksteissä vanhan 

katolisen ajattelun mukaan. Köyhän surullista ja murheellista tilannetta pidetään 

uskonnollisesti arvokkaana ja siihen yhdistetään esimerkillinen nöyryys ja 

kärsivällisyys. Rikkautta kuvataan tyydytetyksi, helpoksi ja mukavaksi tilaksi, 

jossa ei ole tarvetta uskonnolliselle pohdinnalle. Uskonnollisesta näkökulmasta 

rikkaus on kuitenkin vaarallisen petollista ja turmiollista. Rikas ihminen on 

jatkuvasti lähellä lankeamista välinpitämättömyyteen ja moraaliseen rappioon.  

Köyhäinhoitojärjestelmän toimintaan suhtaudutaan kriittisesti 

virsiteksteissä. Sairaille annettua apua pidetään vähäisenä ja riittämättömänä. 

Paikallisyhteisön kykyä lähimmäisenrakkauden tekojen toteuttamiseen epäillään 

varsinkin kriisitilanteen sattuessa. Lohduttomaan sävyyn korostetaan ihmisen 

tulevan parhaiten toimeen omillaan. Köyhäinhoidon puutteellisuus oli todellinen 

ongelma 1700-luvun ihmiselle. Valtiollinen köyhäinhoitojärjestelmä toimi 

virallisen, tilastoidun köyhyyden rajojen mukaan. Köyhyyteen sosiaalisena 
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ilmiönä ei virallisilla toimenpiteillä kyetty vaikuttamaan. Alueelliset erot 

vaikuttivat merkittävästi köyhäinhoidon järjestelytapoihin ja tehokkuuteen. 

Virsitekstien sosiaalisessa kritiikissä kuvastuu pietistinen uskonnon 

individualisoituminen, joka alkoi uudella tavalla jakaa seurakuntalaisia 

”suruttomiin” ja ”heränneisiin”. Uudenlaisen yksilöllisyyden kokemuksen myötä 

tuttu ja turvallinen paikallisyhteisö alkoi muistuttaa pahaa ”maailmaa”, josta 

pietistisen uskovan tuli paeta ja vetäytyä. Uskonnon individualisoitumiskehitystä 

ilmentää myös virsiteksteissä esitetty säätyläiskulttuurin seurapiirihuvien 

arvostelu. Sen kohteena oli erityisesti maaseudun papiston pyrkimykset 

säädynmukaisen elämäntavan ylläpitämiseen ylemmän papiston ja muiden 

säätyläisten esimerkin mukaisesti. Pietisteille uskonnolliset arvot nousivat säädyn 

sosiaalisten normien noudattamista tärkeämmiksi. Säätyläiskulttuuriin pietistisellä 

kritiikillä oli vähäinen vaikutus. Siinä kuvastui enemminkin 1700-luvulla alkava 

sääty-yhteiskunnan yhtenäisen arvomaailman murros, jossa ihmisten yksilölliset 

maailmankuvat eriytyivät toisistaan.
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