
Mikael Agricolan toivomus  
Pala kotiseutumme historiaa 

Kirjoittanut Topias Leivo (1893–1979) 

 

n vuosi 1549. Vaikka 

ilta jo onkin kulunut 

myöhäiseksi, niin siitä huo-

limatta ollaan Turun piispan-

talossa vielä valveilla. Talon 

muu puoli on kylläkin jo 

pimeänä ja yöteloillaan, mut-

ta piispan virastohuoneen 

akkunasta heijastuu kyntti-

länvalon antama himmeä 

loiste kuuttomaan yöhön.  

Piispa, Martti Skytte, istuu 

virastopöytänsä ääressä ku-

martuneena lukemaan Ruot-

sin kuninkaalta joku päivä 

sitten saapunutta kirjelmää. 

Luettuaan loppuun siirtää 

hän paperin edestään si-

vummalle ja jää hetkeksi sy-

viin mietteisiin.  

– Niin, sanoo hän hetken 

vaitiolon jälkeen. – On ollut-

kin jo pitkän aikaa mielessäni 

tämä samainen asia, josta 

kuningas ilmoittaa, mutta 

kun ne kaukaisten erämaapi-

täjien pitkät matkat ovat siksi 

aikaaviepiä, että parhaalla 

tahdollanikaan ei niistä ennä-

tä aikanaan huolehtimaan. 

Mutta – niin kuin sanottu, te 

lähdette nyt matkaan.  

Pöydän vastaisella puolella 

istuva syväkatseinen ja par-

haissa miehuuden voimissa 

oleva mies, apulaisensa, Mi-

kael Agricola, jolle hän tä-

män sanontansa kohdistaa, 

vastaa myöntävästi.  

– Lienee parasta, jatkaa 

piispa äskeistä sanontaansa, 

että otatte heti alusta matkan 

päämäärän yhtäjaksoisena 

aina Päijänteen seutuun asti. 

Sinne Hämeen latvapitäjään 

Padasjoelle. Ehkä sitten pa-

luutiellä sopisi paremmin 

pitää tarkastukset näissä ete-

länpuolen kirkkokunnissa, 

joissa ei vielä ole tarkastuksia 

ennemmin toimitettu.  

– Niin kyllä, vastaa puhu-

teltu lyhyeen ja samalla nou-

see pöydän takaa poistuak-

seen.  

Piispa seuraa katseellaan 

apulaistaan kun se siirtyy 

ovea kohden ja kysyy vielä:  

– Oletteko, Mikael, varus-

tautunut lähtemään jo huo-

menna matkaan?  

– Olen, herra piispa, vas-

taa puhutettu.  

– Ehkä vielä neuvotte-

lemme joistakin seikoista 

aamulla ennen lähtöänne, 

jatkaa piispa vieläkin ja vir-

kahtaa lopuksi: – Käykää 

levolle. Hyvää yötä!  

Kun ovi on menijän jäl-

keen sulkeutunut, kääntyy 

piispa pöytäänsä käsin ja kir-

joittaa valtuuden, jonka nojal-

la apulaisensa Mikael Agrico-

la on oikeutettu toimittamaan 

piispantarkastukset joissakin 

Ylä-Hämeen seurakunnissa. 

Vasta sen jälkeen hankkiutuu 

lähtemään yölevolle hänkin. 

Mutta ennen kuin poistuu, 

suuntautuu katseensa huo-

neen uloimmassa nurkassa 

olevaan pikkupöytään, jonka 

yläpuolella seinällä oleva Py-

hän Äidin kuvan teline on 

tyhjänä. Miettivän miehen 

sitä katsoen käsi tekee kuin 

salaa ”ristinmerkin”, mutta 

hetken perästä painaa päänsä 

kumaraan, ristii sormensa ja 

huulilta kuuluu heikko, mut-

ta sydämen pohjasta noussut:  

– Herra armahda minua… 

Ottaa pöydältä kynttilän 

käteensä, jolla näyttää tiel-

leen valoa ja poistuu makuu-

huoneeseensa.  

O 



artti Skytte oli viimei-

nen Suomen katolinen 

piispa, mutta kun Westeroo-

sin valtiopäivät v. 1527 hy-

väksyi Lutherin puhdistetun 

opin Ruotsin valtakunnassa 

kirkon opiksi, luopui Martti 

Skytte katolisuudesta, joten 

sai jatkaa piispan tointaan.  

Se Westeroosin valtiopäi-

vien päätös toteutettiin lopul-

lisesti vasta Uppsalan koko-

uksessa v. 1593 hyväksymäl-

lä, että Lutherin oppi on ai-

noa kirkon oppi Ruotsissa ja 

siis Suomessakin.  

Se Uppsalan kokous, ku-

ten mainittu, oli helmikuun 

20. päivänä 1593. Pidettiin 

seuraavana sunnuntaina, joka 

oli laskiaissunnuntai, Uppsa-

lan tuomiokirkossa lutheri-

lainen jumalanpalvelus, jo-

hon järjestelmään kokouk-

sessa olijat pääsivät tutustu-

maan. Mainittakoon sekin, 

että sanotussa kokouksessa 

oli kutsun saaneena myöskin 

Padasjoen silloinen kirkko-

herra, Tuomas Mathiaksen-

poika.   

 

amuvarhaisesta on oltu 

jo piispantalossa jalkeil-

la. Päivä ei ole kunnolleen 

selvinnyt kun hevonen seisoo 

jo matkareen eteen valjastet-

tuna kuistin rapun edustalla 

kuskimiehen seisoessa vah-

vaan matkaturkkiin pukeu-

tuneena reen sivulla, odotel-

len sisältä tulevaksi kyyditet-

täväänsä.  

Pakkanen onkin eilisel-

tään tuntuvasti kiristynyt ja 

hyiseen ilmaan lisää anka-

ruuttaan meren puolelta pu-

haltava tuulen henki. Sitä 

mukaa kun päivä vaalenee, 

niin kääntyy tuuli itään käsin 

ja näyttää, että tulossa on tei-

tä tukkivat tuiskut.  

Kun kyydittävä on saapu-

nut sisältä ja asettunut re-

keen, nykäisee kuski hevo-

sen liikkeelle ja kaupungin 

tullista läpi ajettua suunnistaa 

kulun Hämeeseen johtavalle 

tielle, ollen matkan määrän-

pää kaukainen Päijänteen 

seutu, jonka seudun seura-

kuntiin Mikael Agricola me-

nee piispantarkastuksia pi-

tämään.  

Runsas viikko Turusta 

lähdön jälkeen pidettiin tar-

kastus Padasjoella ja tarkas-

tuksen pitäjäkin kiirehtinyt jo 

samana päivänä lähtemään 

toisaanne. Talvinen päivä 

onkin jo hämärtynyt illaksi, 

mutta mietteissään istuu seu-

rakunnan kirkkoherra yhäti 

huoneessaan ja katselee sitä 

puukansiin sidottua kirjaa, 

suomenkieliseksi tehtyä 

”Uutta Testamenttia”, jonka 

piispantarkastuksen pitäjä, 

Mikael Agricola on Padasjo-

en seurakunnalle äsken lah-

jaksi antanut.  

Huoneeseen on jo ehtinyt 

niin paljon hämärää, että ei 

hän näe enää selvästi sitä 

lukea. Onkin laskemassa 

kirjaa kädestään pöydälle, 

kun huomaakin etukannen 

sisälaidassa kirjoituksen. Se 

on mustekynällä latinankieli-

seksi kirjoitettu täten:  

 

“Liber ecclesia Padhasiochi 

peculiaris praesentis  

et futurae posteritatis  

usu perpetuo  

ibidem conseruandus - - -  

a Regno Christi  

Anno domini 1549. 

Michael Agricola.” 

 

Jotkin sanat jäävät epäsel-

viksi, sillä illan hämärä tum-

mentaa akkunanpuoleisen-

kin näköpiirin kokonaan, 

mutta ajatuksissaan toivoo, 

kuten äsken lukemansa kir-

joituksen kirjoittajakin, että 

sen kirjan sisältämä rikkaus 

säilyisi Padasjoen seurakun-

nan kalleimpana omaisuute-

na.  

Tuntemattomalla tavalla 

oli aikoinaan kulkenut Hel-

sinkiin, Suomen Kansallis-

museoon, se vuonna 1548 

painettu puukansiin sidottu 

Mikael Agricolan suomen-

tama Uusi Testamentti, jon-

ka Agricola oli vuonna 1549 

omakätisesti Padasjoen seu-

rakunnalle antanut.  

Vuotena 1933 löytyi sen 

puinen etukansi Kansallis-

museon ullakolta muun ulla-

kolla olleen rojun joukosta. 

Siinä kannen puhtaammassa 

sivussa oli vielä nähtävissä se 

Agricolan omakätinen, la-

tinankielinen kirjoitus, joka 

oli kohdistettu lahjan saajaan, 

Padasjoen seurakuntaan.  
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