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Tiivistetty 8. luokan uskonnon (UE) kurssi – kurssin loppuosa 
 

KRISTINUSKON HISTORIA 1500-luvulta 1800-luvulle  ja  
KIRKKOKUNNAT   ja 
KRISTINUSKO ERI PUOLILLA MAAILMAA 

 
 

Martti Luther - uskonpuhdistus Saksassa, 1500-luku 

 Martti Luther oli munkki 

 Hän kauhistui katolisen kirkon väärinkäytöksistä 
ja hakkasi väitteensä kirkon oveen 

 katolinen kirkko ei muuttanut linjaansa ja syntyi 
uusi, luterilainen kirkko, joka levisi erityisesti 
Pohjois-Eurooppaan 

 luterilaiseen kirkkoon kuuluu nykyään  
noin 70 % suomalaisista 

 
 

Uskonpuhdistus muissa Euroopan maissa 

 Sveitsissä tiukka uskonpuhdistus (Jean Calvin): tanssit ja 
maalliset huvit kiellettiin  syntyi reformoitu kirkkokunta 

 Englannissa kuninkaasta kirkon pää  syntyi anglikaaninen 
kirkkokunta 

 
 

Vastauskonpuhdistus  

 vastauskonpuhdistus = katolisen kirkon vastaus uskonpuhdistuksiin 

 katolinen kirkko lopetti väärinkäytökset, mm. aneiden myynnin 

 protestanttisia alueita pyrittiin valtaamaan takaisin 

 jesuiittamunkit olivat tärkeitä vastauskonpuhdistuksen teossa 
 
 

1600-luku - uskonsotia ja suvaitsemattomuutta 

 sodissa oli usein myös  
uskonnollinen sivujuonne: 
protestantit vastaan katolilaiset 

 

 protestanttinen kirkkokunta = 
uskonpuhdistuksen periaatteet hyväksyvä 
kirkkokunta, 
näitä ovat mm. luterilainen ja reformoitu kirkkokunta 

 

 ihmiset uskoivat noitiin  noitavainot 
 

 luterilainen kirkko opetti kansan 
lukemaan 

 
 
 

1700-luku – pietismi ja valistus 

 pietismi = henkilökohtaisen uskon korostus 

 valistus = järjen ja suvaitsevaisuuden korostus. 
Valistukseen liittyi usein myös kirkon ja papiston arvostelu. 

 
 



 
 

Lontoon slummi 1800-luvulla: likaa, alkoholismia 
ja prostituutiota 

 
 

Pelastusarmeija keksi uudet tavat taistella kurjuutta ja 
toivottomuutta vastaan 

 
 

1800-luvulla tehtiin lähetystyötä 
varsinkin Afrikkaan 

 

 
 

Paavin vaakuna 

 
 

Paavi 

 
1800-luku   –  maailmanlaajuisesti lähetystyön vuosisata 

 – Euroopassa teollistuminen ja kaupungistuminen 
 
 

 lähetystyö varsinkin Afrikkaan 
 

LÄHETYSTYÖN KOLMIJAKO: 
 

1. Kristinuskon julistus 
 

2. Terveydenhoito ja sairaiden hoito 
 

3. Opetus 
myös kirjakielien synty Raamatun kääntämisen yhteydessä 

 
 

 Euroopassa teollistuminen 
1800-luvulla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelastusarmeija 

 1800-luvulla Pelastusarmeija syntyi Lontoon slummeissa taistelemaan köyhyyttä, 
kurjuutta ja toivottomuutta vastaan 

 Pelastusarmeijan tunnus on: ”Soppaa, saippuaa, sielunhoitoa” 

 

 
 
KIRKKOKUNNAT 

 
Roomalaiskatolinen kirkko 

 läntisen kristillisyyden pääkirkkokunta 

 jäsenmäärältään suurin kirkkokunta 

 Rooman paavi johdossa 

 seitsemän sakramenttia 
 



 
 

Jumalanäiti Maria 
ja Jeesus-lapsi  

-ikoni 

 
 

Tuohus-
kynttilä 

 
 

Kaste 

 
 

Venäläinen 
risti 

 
 

Ylistystä 

 
 

Martti Luther 
munkkina 

 
 

Ehtoollinen 

Ortodoksinen kirkko 

 itäisen kristillisyyden pääkirkkokunta 

 ikonit ja tuohuskynttilät 

 Jumalanäiti (Jeesuksen äiti Maria) on tärkeä 

 seitsemän sakramenttia 

 
Protestanttiset kirkot 

 hyväksyvät Lutherin pääkorostukset: 

 ihminen pelastuu yksin uskosta 

 Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje 

 protestanttisia kirkkoja ovat kaikki muut paitsi katolinen ja ortodoksinen kirkko 

 
Luterilainen kirkko 

 syntyi Martti Lutherin toiminnan tuloksena 

 vain kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen 

 
Vapaat suunnat 

 tahtovat olla vapaat valtiosta 

 vain uskovat voivat kuulua seurakuntaan 

 uskovien kaste (ei lapsikastetta) 

 
Helluntailaisuus 

 Pyhän Hengen vaikutuksen korostaminen, esim. armolahjat, 
kuten kielilläpuhuminen ja sairaiden parantaminen 

 Jumalaa ylistetään käsiä nostamalla  -  tunnevaltaisuus 
 

 

KRISTINUSKO ERI PUOLILLA MAAILMAA 
 

Eurooppa 

 koko manner on pääasiassa kristillinen 

 kristillisimmät maat ovat Puola ja Irlanti, vähiten uskonnollinen maa on Viro 

 monin paikoin kristillisyys vähenee 

 kulttuurikristillisyyttä = sanoo olevansa kristitty, vaikka ei usko Jumalaan 

 
Pohjois-Amerikka 

 koko manner on pääasiassa kristillinen 

 USA:ssa kristinuskon asema on vahva. Myös vaaleissa kristillisyys on näkyvää. 

 
Etelä-Amerikka 

 koko manner on pääasiassa kristillinen 

 katolinen kirkko on vahvin 

 
Afrikka 

 Egyptin ja Etiopian koptikirkot ovat ikivanhoja 

 muihin Afrikan maihin kristinusko on levinnyt lähetystyön avulla 

 rytmikäs kirkkomusiikki (mm. rummut) ja afrikkalaisvaikutteinen taide 

 
Aasia 

 Aasian ainoa kristitty maa on Filippiinit 

 kristillinen lähetystyö on ollut menestyksellinen erityisesti Etelä-Koreassa ja 
Kiinassa 

 muslimimaissa kristityillä on vaikeaa, heitä vainotaan monessa maassa 


