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Alustus Henkarissa 31.3.2014, alustajana Hannes Virrankoski

Olen tässä ensin vähän tuumaillut yhtä ja toista Mooseksesta ja 
Mooseksen laista noin ylipäänsä.

Olettaisin, että monella kristityllä on melkeinpä synkkä kuva Mooseksen 
laista. Lukuisat nykyihmiset saavat todennäköisesti assosiaation, jonka 
mukaan Mooseksen laki on pelottava asia ja juutalaiset ovat jonkinlaisia 
orjia, jotka pelokkaina koettavat pikkutarkasti noudattaa lain kirjainta 
tajuamatta ja noudattamatta sen perussisältöä.

Muutenkin monella aikamme ihmisellä, kristitylläkin, on perin synkkä kuva
Vanhasta testamentista, ja moni ajattelee, ettei sillä ole kristilliseltä 
kannalta suurtakaan arvoa.

Tässä pari vuotta sitten eräs tuttavani toi esiin ja mainitsi kannattavansa 
tällaisia näkemyksiä VT:sta. Silloin unohdin tahdikkuuden, kunnioituksen 
ja kohteliaisuuden vaatimukset ja vastasin:

-Tuosta näkee, ettet sinä ole Vanhaa Testamenttia paljonkaan lukenut.

      Tämä oli röyhkeää ja ylimielistä puhetta, mutta en silti vieläkään pidä 
väitettäni aivan perusteettomana. Vanhaa testamenttia voi puolustaa 
moneltakin kannalta: 



1. Uusi testamentti ja sen sanoma ja tapahtumat rakentuvat Vanhan 
testamentin ja sen sanoman ja tapahtumien pohjalle.

2. VT oli Jeesuksen ja ensimmäisten kristittyjen Raamattu.
3. UT:n sanoman ymmärtää olennaisesti paremmin, jos on perehtynyt 

myös VT:hen
4. Kristillisessä ajattelussa on näkökohtia ja osa-alueita, jotka tulevat 

esiin erityisen paljon ja merkittävällä tavalla juuri VT:ssa (mm. 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimus). VT:stä näkyvät 
hyvin Jumalan laki ja hänen tuomionsa, se että yksikään ihminen ei 
pysty täyttämään Jumalan lain vaatimuksia. Sen takia olemme kaikki 
Jumalan tuomion alaisia emmekä pysty itse pelastamaan itseämme. 
UT taas kertoo ennen kaikkea Jumalan armosta ja siitä pelastuksesta,
joka on jokaisen saavutettavissa ilman omia ponnistelujamme, koska
Jumala on armollinen ja antaa meille anteeksi kaikki pahat tekomme
ja laiminlyöntimme, kun sitä häneltä pyydämme.

Juutalaisesta uskonnosta taas on sanottava, että sen tunnustajat 
eivät yleensä suinkaan tunne lakia ja sen säädöksiä sekä sen 
perinteisiä selitystapoja miksikään taakaksi tai kivireeksi. Päinvastoin
se antaa heille lujan turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen. 
Määräykset, jotka ei-juutalaisesta saattavat tuntua kiusallisen 
pedanttisilta ja sellaisina epätarkoituksenmukaisilta, ovat juutalaisen
uskonnon näkökulmasta luonnollisia ja hyviä; ne ilmentävät 
nimenomaan sitä, että Jumalan tahto juutalaisen teologian mukaan 
koskee ihmisen koko elämää, myös sen yksityiskohtia.

Toisaalta juutalaisessa ajattelussa on aina ollut myös väljyyttä. Toki 
mainitussa uskonnossa on oppeja, joihin jokaisen kunnon 
juutalaisen edellytetään tunnustautuvan, ja normeja joita hänen 
edellytetään noudattavan. Mutta juutalaisen yhteisön ja uskonnon 
piirissä on aina esiintynyt monenlaisia käsityksiä ja ajattelutapoja, 
joista on keskusteltu. Talmud koostuu suureksi osaksi juuri tällaisista 



keskusteluista. Juutalainen sananlasku toteaakin, että siellä, missä 
on kaksi juutalaista, on kolme mielipidettä. Tässä viitataan juuri 
siihen, ettei toisen näkemyksiä tuomita vaan niitä pohditaan 
rauhallisesti ja asiallisesti ja saatetaan myöntää, että niissä on hyvää 
ja oikeaa, vaikka ne poikkeavatkin omista mielipiteistä. Kun näitä 
omia ja toisen näkemyksiä sitten vertaillaan ja pohdiskellaan, 
saatetaan niistä luoda synteesi – ja siinä sitten on kolme 
mielipidettä, vaikka keskustelijoita onkin vain kaksi.

Jeesus Nasaretilainen oli hyvin aito juutalainen eikä nähdäkseni ole 
mitään riittävää syytä väittää, että hän olisi  mitenkään sanoutunut 
irti juutalaisuudesta. Hän hyväksyi suurin piirtein ja pääosin 
farisealaisten aikalaistensa näkemykset. Jeesus joutui konflikteihin 
farisealaisten kanssa sellaisissa yhteyksissä, joissa nämä hänen 
mielestään lain kirjaimesta tiukasti kiinni pitämällä opettivat sellaista
lain noudattamista, mikä ei vastannut lain tarkoitusta. Toisaalta 
Jeesus arvosteli farisealaisia siitä, etteivät nämä itse noudattaneet 
lakia sellaisena kuin he sitä opettivat.

Katsoisin siis, ettei juutalaisessa yhteisössä tai uskonnossa ollut 
sinänsä muita vikoja kuin sellaisia, mitä jokaisessa yhteisössä ja 
uskonnossa on tai ainakin voi olla. Olen taipuvainen ajattelemaan, 
että jos Jeesus nyt tulisi katsomaan Suomen sosiaalisia ja 
uskonnollisia oloja, hän saattaisi arvostella niitä yhtä ankarin sanoin 
kuin kerran juutalaista yhteisöä ja uskonnonharjoitusta.

Jeesus joutui ristille osaksi sen takia, että hän moitti ankarasti 
aikansa maallisen ja hengellisen vallan käyttäjiä. Tämä olisi ehkä 
vielä siedettykin, mutta kun hän ilmoitti olevansa Messias, Jumalan 
lähettämä Vapahtaja, se oli .liikaa. Se vaaransi juutalaisen kansan 
sentään varsin siedettävän aseman Rooman valtakunnassa, se 
vaaransi kansan uskonnollisten johtajien auktoriteettiaseman ja sai 



monet ehkä hyvinkin vilpittömästi pitämään Jeesus Nasaretilaista 
vääränä profeettana ja Jumalan pilkkaajana.

Viimeksi kuluneiden  vuosikymmenten ja vuosisatojen mittaan on 
juutalaisen uskonyhteisön käsitys Jeesuksesta kuitenkin muuttunut 
myönteiseksi. Nykyään jokseenkin kaikki juutalaiset pitävät Jeesus 
Nasaretilaista profeettana. Olennainen  ero on siinä, että he eivät 
pidä häntä Messiaana eivätkä Jumalan Poikana. Mutta viisaana ja 
hyvänä opettajana häntä pidetään. Itse en ole juutalaislähetyksen 
kannattaja, sillä mielestäni juutalaisessa uskonnossa on kansallisia, 
kulttuurisia, eettisiä ja myös uskonnollisia arvoja, jotka on 
ehdottomasti säilytettävä. Apostoli Paavalin ennustuksen mukaan 
juutalainen kansa kerran tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi ja 
Vapahtajaksi. Tämä on historian viimeinen tapahtuma, joka tapahtuu
juuri ennen aikojen loppua. Mutta sitä ennen meidän kristittyjen 
tulee mielestäni suhtautua juutalaiseen uskontoon myönteisesti ja  
kunnioittavasti yrittämättä käännyttää juutalaisia omaan uskoomme.

Laista tuli kristillisen kirkon piirissä ongelma vasta siinä vaiheessa, 
kun seurakuntiin alkoi liittyä jäseniksi ”pakanakristittyjä”, siis ei-
juutalaisia käännynnäisiä. Paavalihan oli johdonmukaisesti sillä 
kannalla, ettei pakanakristittyjen tarvinnut ruveta noudattamaan 
juutalaisia tapoja, tarkemmin sanoen Mooseksen lain kultti- ja 
puhtausmääräyksiä kuten puhdistus- ja uhritoimituksia sekä ruoka-
aineita koskevia määräyksiä. Paavalin näkemys oli se, etteivät 
tällaiset määräykset ja niiden noudattaminen ihmistä pelasta. 
Eivätkä edes Mooseksen lain eettiset määräykset voi pelastaa 
ihmistä, sillä kukaan ei niitä moitteettomasti noudata.

Katsoisin etteivät Jeesuksen ja Paavalin opetukset laista, sen 
noudattamisesta ja sen arvosta olleet ristiriidassa keskenään. Nämä 
kaksi suurinta opettajaamme toimivat ja esittivät näkemyksensä 



hieman eri aikoina, ja ennen kaikkea tilanne ja olosuhteet, joissa he 
toimivat ja opettivat, olivat varsin erilaiset.

Mutta nyt on ehkä korkea aika ryhtyä käsittelemään kymmenen 
käskyn kokoelman loppupuolta, yhtä käskyä kerrallaan.

Kuudes käsky on havaintojeni mukaan monen kristityn – ehkä jopa 
monen kristillisen yhteisönkin – silmissä eräänlaisessa 
erityisasemassa. Verraten yleistä on sellainen ajattelu, jonka mukaan
juuri kuudes käsky on olennaisin ja tärkein kaikista kymmenestä. Jos 
joku rikkoo tai jonkun katsotaan rikkovan kuudetta käskyä – joko 
julkisesti tai salaa –, asiaa päivitellään, kauhistellaan ja paheksutaan 
erittäin jyrkin sanoin. Niin jyrkkään sävyyn, että muiden käskyjen 
rikkominen tuskin saa aikaan suhteellisesti yhtä voimakkaita ja 
emotionaalisia reaktioita.

Sellaistakin käyttäytymismallia esiintyy, että joku ihminen myöntää 
olevansa syntinen muissa asioissa ja muiden  käskyjen suhteen, 
mutta esittää jonkinlaisena valttikorttina sen seikan, ettei hän ole 
koskaan rikkonut kuudetta käskyä. Joskus on vaikea välttyä 
sellaiselta vaikutelmalta, että tällaiset ihmiset jopa uskovat 
pelastuvansa sen ansiosta, että heidän seksuaalinen 
käyttäytymisensä on aina ollut nuhteetonta.

Tällaiset asenteet herättävät kuitenkin ainakin minun mielessäni 
jonkinlaisia epäluuloja. Johtuuko tällaisen ihmisen nuhteeton siveys 
hänen hyvästä ja lujasta kristillisestä moraalistaan? Eikö kysymys voi 
olla ainakin osaksi myös siitä, että hän itse pelkää seksuaalisuutta? 
Miksi hänen muuten pitäisi paheksua toisten käyttäytymistä noin 
jyrkästi?



Vihan ja inhon tunteet sekä moraalinen paniikki eivät ole hyviä 
matkaeväitä kristitylle. Ne saavat hänet helposti omaksumaan 
sellaisia asenteita, jotka loppujen lopuksi nimenomaan perinteisen 
kristillisen moraalin kannalta johtavat tuhoisiin seurauksiin. 
Edesmennyt Ronald Reagan oli Yhdysvaltojen presidenttinä vahvasti 
sitä mieltä, että kun teini-ikäiset tytöt käyvät esimerkiksi koulunsa 
terveydenhoitajan luona  saamassa ehkäisyneuvontaa, on tästä 
ilmoitettava heidän vanhemmilleen.

Toimimalla tämän kantansa mukaisesti Ronnie ehkä sai omaa 
pelkoaan lievennetyksi. Kun nuori veri kuitenkin on kuumaa eivätkä 
teini-ikäiset aina ole kovin harkintakykyisiä seksuaaliasioissa – niin 
kuin eivät kyllä ole kaikki varttuneemmatkaan ihmiset –, Mr. 
Reaganin kannattama menettely ei vastannut tarkoitustaan. Valtaosa
noista teinitytöistä, joita hän halusi suojella kovin varhaiselta ja 
esiaviolliselta seksuaalielämältä, harrasti epäilemättä seksiä 
poikatovereittensa kanssa – mutta käymättä ehkäisyneuvolassa. He 
pelkäsivät vanhempiaan, mutta mikä arvo on annettava sellaisille 
vanhemmille ja sellaiselle presidentille, joiden jyrkkä ja tosiasioita 
tunnustamaton idealismi johtaa vain lukuisiin ei-toivottuihin 
raskauksiin, abortteihin sekä AIDS- ja gonorrea- 
(tippuri)tartuntoihin? Mahtavatko he viimeisellä tuomiolla saada 
kiitosta siitä, että ovat suistaneet nuorisonsa ojasta allikkoon?

Kuudennen käskyn käytännön sovellukset ovat monimutkaisia 
asioita. Tanssin paheksuttavuus  tai hyväksyttävyys oli  aikoinaan 
vuosikymmenestä toiseen erittäin suosittu aihe ”kirjelaatikoissa”, 
joihin kristillisten nuortenlehtien lukijat saivat lähettää 
kysymyksiään, joihin arvostetut sielunhoitajat sitten vastasivat. 
Nyttemmin tanssi hyväksyttäneen melko yleisesti monissa 
radikaaliakin herätyskristillisyyttä edustavissa yhteisöissä –



käsitykseni mukaan mm. helluntaiherätyksen piirissä on tässä 
suhteessa tapahtunut melkoinen muutos, puhumattakaan 
herännäisyydestä, joka kyllä muutenkin on kehittynyt hyvin 
toisenlaiseksi – olennaisesti liberaalimmaksi – liikkeeksi kuin se oli 
vielä ennen toista maailmansotaa.

 Erityyppisistä ja -kokoisista uima-asuista on esimerkiksi 
Yhdysvalloissa keskusteltu paljon; Suomessa taas esimerkiksi 
bikinien ilmaantuminen uimarannoille ei liene aikoinaan herättänyt 
kovinkaan voimakkaita reaktioita, koska täällä on hyvin vahvana 
elänyt vanha, lähinnä saunomiseen liittynyt alastomuuskulttuuri. 
Toisaalta väittäisin, että saunakulttuurin varjolla saattaa Suomessa 
tapahtua paljon pahaa. En halua väheksyä suomalaisen 
”sekasaunomisen” tai alastonuinnin epäseksuaalista, ehkä 
kasvattavaakin luonnetta. Epäseksuaalinen alastomuus on kuitenkin 
mahdollista vain osalle ihmisiä, ja Suomessa niin kuin muuallakin 
lienee lukuisia teini-ikäisiä, joiden mielestä ”kansallinen 
alastomuuskulttuurimme” tuntuu sekä kiihottavalta että myös 
kiusalliselta ja ahdistavalta. Ei ole itsestään selvää, että suomalainen 
tai saksalainen kulttuuri olisivat tässä suhteessa sen korkeammalla 
tasolla kuin sellaisten maiden kulttuuri, joissa ovat vallalla 
toisenlaiset näkemykset säädyllisyydestä ja hyvästä käytöksestä.

 Muuan Turussa toimiva, evankeliseen liikkeeseen lukeutuva 
nuorisopappi antoi noin neljännesvuosisata sitten nuorille sellaiset 
ohjeet, että seurusteluaikana nuori nainen ja nuori mies saavat pitää
toisiaan kädestä kiinni ja kihlauduttuaan he saavat vähän suudella 
toisiaan. Tarkoitus oli epäilemättä hyvä, mutta kuinka monet nuoret 
rupesivat näin pidättyvää linjaa noudattamaan, ja oliko se loppujen 
lopuksi tarpeellistakaan? Tässä yhteydessä kysyn, mitä mieltä 
Henkarissa ollaan tämäntapaisista suosituksista tai ohjeista, jotka 



koskevat sitä, millainen käyttäytyminen on kristitylle sopivaa tai 
sopimatonta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Onko nuorille tai 
varttuneemmillekin annettava tarkat ja selkeät ohjeet vai onko 
tyydyttävä siihen, että kristityn tulee vain harkita itse, mikä on 
hyväksi tai pahaksi lähimmäisille ja hänelle itselleen? Millainen 
pukeutuminen on sopivaa tai sopimatonta? Millainen merkitys on 
annettava kulttuurieroille ja sille, että seksuaalista ja eroottista 
käyttäytymistä säätelevät normit ovat eri kulttuureissa ja eri 
aikakausina olleet varsin erilaisia? Mikä on kristillisen siveellisen 
puhtauden ydin, sen perusluonne, joka puolustaa paikkaansa eri 
aikoina ja eri kulttuureissa?

Minun on nyt kuitenkin rehellisesti tunnustettava, että en ehkä ole 
aivan oikea henkilö puhumaan kuudennesta käskystä ja sen 
sovelluksista. Asianlaita on nimittäin niin, että erotiikka ja 
seksuaalisuus ovat koko ikäni olleet minulle kovin vieraita alueita. En
ole koskaan ollut rakastunut; nuorena koin joitakin vähäisiä 
ihastumisia, mutta nekin olivat jokseenkin laimeita ja erittäin 
lyhytaikaisia. Ranskan vallankumouksen ajoilta, 1700-luvun lopulta, 
muistavat monet historian harrastajat kuuluisan poliitikon, Ranskan 
ns. jakobiinipuolueen johtajan Maximilien Robespierren. En 
muistuta häntä luonteeltani muuten paljonkaan, ja se on hyvä, sillä 
hän kohteli poliittisia vastustajiaan varsin epäinhimillisesti. Mutta 
Robespierrestä on sanottu, että hän ei koskaan suhtautunut 
kehenkään naiseen muulla tavoin kuin torjuvasti tai  hyvinkasvatetun
kohteliaasti. Ja minusta voi sanoa melkein samaa. Kouluvuosina 
suorastaan vältin tyttöseuraa ja varmasti monet pitivät minua 
aikamoisena jurrikkana, mutta tässä viime aikoina olen tullut 
ajatelleeksi, että käyttäytymistäni ohjasivat itse asiassa 
humanitaariset motiivit: koetin välttää sellaisia tilanteita, että tytöt 
ihastuisivat minuun ja joutuisivat pettymään – tiesin kyllä 



sisimmässäni jo silloin, että deittailu ja kaikki eroottiset ja 
seksuaaliset suhteet olivat minulle mahdottomuuksia. 

Tällainen äärimmäinen eroottinen ja seksuaalinen kylmyys 
(aseksuaalisuus) on verraten harvinainen ilmiö. En halua pitää 
meteliä itsestäni, mutta ajattelin jotenkin, että on ehkä muitten 
ihmisten hyvä tietää, että tällaisiakin ihmisyksilöitä on.

Toisia kristittyjä voi aina moittia liian ahtaista ja rajoittavista näkemyksistä 
seksuaaliasioissa. Se ei sinänsä välttämättä johda mihinkään, ja lisäksi se 
on kovin helppoa eikä aiheuta konflikteja perinteisen moraalin 
vastustajien kanssa. Edellä arvostelemistani asenteista on kyllä haittaa, 
mutta ongelmallista on sekin, miten vähän arvoa hyvin monet suomalaiset
nykyään antavat kristilliselle tai muuten perinteiselle seksuaalimoraalille. 
Kärjistäen voisi vallitsevaa trendiä luonnehtia sanomalla, että nykyään ei 
mennä naimisiin eikä perusteta perhettä. Ei, nykyään solmitaan 
kumppanuuksia, joiden ei suinkaan oleteta jatkuvan koko kumppanusten 
loppuelämän ajan. Nykyään deittaillaan ja solmitaan upeita, ihania, 
intohimoisia suhteita ja saadaan sellaisia orgasmeja että sellaisia ei ole 
ennen nähty ja kuultu. Ulkopuolinen tarkkailija voisi tosin arvella, että 
niitä olisi mahdollisesti koettu jo ennenkin 60-luvulla alkanutta 
seksuaalista vapautumista tai vallankumousta.

Skeptisyyteen taipuvainen tarkkailija voisi kyseenalaistaa senkin, 
minkä verran niistä intohimoista loppujen lopuksi on taikaa. 
Jokainen yhdessä asuva pari joutuu viettämään pääosan ajastaan 
muulla tavoin kuin seksipuuhien merkeissä. Mahtaako 
tasapainoisessa parisuhteessa seksi aina olla muuta kuin onnellinen 
sivuasia – jos edes sitäkään. Seksin ja intohimojen ylikorostamista 
voisi pitää eräänlaisena naiivina romantiikkana, joka on 



todellisuudelle kenties yhtä vierasta kuin 1800-luvun teennäiset ja 
epärealistiset rakkausromaanit.

Toisaalta on kyseenalaista, olivatko seksuaalimoraali ja ylipäänsä 
suhtautuminen puheena olevaan elämänalueeseen entisinä aikoina  
sen paremmalla kannalla kuin nytkään. Ensinnäkin on 
todennäköistä, että menneinä aikoina osoitettu pidättyvyys usein 
johtui pääosin muista seikoista kuin eettis-moraalisista 
näkemyksistä. Ehkäisyvälineitähän ei ennen vanhaan ollut 
käytettävissä, ja vielä 1900-luvun puolellakin, suunnilleen 1960-
luvulle asti, niiden saanti oli  hankalampaa ja niiden teho 
huomattavasti epävarmempi kuin nykyään. On luultavaa, että 
monien parien ja yksilöiden noudattama pidättyvyys perustui ennen 
kaikkea siihen, että asianomaiset pelkäsivät ”Sitä Suurta Raskautta”. 
Tiedetään myös, että vanhempien ja koululaitoksen antama 
seksuaalivalistus on valtaosaltaan verraten uusi asia; sekin alkoi 
saada yleistä hyväksymistä vasta yli sata vuotta sitten. Mitä mieltä 
muuten ollaan siitä, kuinka monet vanhemmat, opettajat ja 
terveydenhoitajat nykyäänkään todella tuntevat vastuunsa ja 
toimivat sen mukaisesti? Kyselisin  mielipiteitä erityisesti tästä 
problematiikasta. 

Vielä 1900-luvun alussa oli etenkin kristillisissä piireissä tavallista, 
että  uskottiin masturbaation eli itsetyydytyksen vahingoittavan 
helposti ihmisen  fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Kristillisissä 
piireissä sitä pidettiin lisäksi suurena syntinä. On erittäin hyvä, että 
nyttemmin on todettu, ettei mainittu tapa aiheuta mitään 
terveydellisiä haittoja, sen paremmin fyysisiä kuin psyykkisiäkään. 
Olen melko varma, että useimmat kristityt eivät nykyään Suomessa 
pidä masturbaatiota myöskään minään syntinä. Ikävä kyllä on vielä 
sellaisia kristillisiä ryhmiä – esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuus –, 



joiden keskuudessa leimataan synniksi tapa, josta todellisuudessa on
epäilemättä paljon hyötyä monille kristityille. Monethan pystyvät 
osaksi juuri masturbaation avulla pitämään sukupuoliviettinsä 
hallinnassa ja välttämään sen räjähdyksenomaisen impulsiiviset 
purkautumiset, jollaisia muun muassa Mika Waltari on teoksissaan 
kuvannut.

Seksuaalivalistuksessa oli kyllä ainakin minun kouluaikanani 1970-
luvulla havaittavissa sellainenkin tendenssi, että valistusta jakavat 
tahot pitivät ilmeisenä ja selvänä asiana sitä, ettei kukaan nuori 
pysty pidättäytymään sukupuoliyhteydestä kunnes luo pysyvän 
parisuhteen. Toki on realistisesti otettava huomioon, että useimmat 
eivät tällaiseen pidättyvyyteen pysty tai haluakaan sitä noudattaa, 
mutta silti asian pitäminen varmana ja itsestään selvänä osoittaa 
eräänlaista näkemyksen ahtautta. On ollut kulttuureja, joissa varsin 
suuri osa nuorista on pidättynyt sukupuoliyhteydestä niin kauan kuin
he eivät olleet avioituneet tai solmineet muuta pysyvää seksuaalista 
suhdetta.

Tässä pari päivää sitten lainasin kirjastosta erään flirttailuoppaaksi 
tarkoitetun kirjan ja perehdyin siihen. Se oli mielestäni kristillisestä 
näkökulmasta tarkasteltuna varsin puhdashenkinen teos. Flirttailu 
on asia, johon monet suhtautuvat hyvin emotionaalisesti, eikä 
tekijän ajattelu vaikuttanut kaikilta osin aivan johdonmukaiselta. Kun
oma suhteeni erotiikkaan on sellainen kuin olen edellä selostanut, 
on minusta enimmäkseen tuntunut kiusalliselta, monesti jopa 
kammottavalta, kun joku nainen on pyrkinyt flirttailemaan kanssani. 
Ajattelen kuitenkin, ettei minun ole lupa moittia muiden ihmisten 
flirttailua, kun kerran koen koko ilmiön hyvin poikkeuksellisella 
tavalla, hyvin toisella tavoin kuin useimmat ihmiset sen kokevat. 
Olen tuntenut ihmisiä, joiden olemus on hyvin voimakkaasti 



eroottinen, ja havainnut, että juuri tällaiset henkilöt – ne, jotka ovat 
avoimen eroottisia ja aina keimailemassa ja flirttailemassa – ovat 
yleensä hyvin puhdasmielisiä ja nuhteettomia ihmisiä. Olisiko niin, 
että estotonkaan flirttailu ei ole paheksuttavaa, jos se on avointa 
eikä siihen liity mitään salakähmäistä ja niin sanoakseni salakavalaa? 
Tietysti on tahditonta flirttailla sellaisten ihmisten kanssa, joiden 
puoliso tai muu kumppani loukkaantuu tai vaivautuu tästä. Mutta 
tässähän lienee kyse yleisestä kohteliaisuudesta ja hyvästä 
käytöksestä ylipäänsä.

Papit, kuten tunnettua, ovat ihmisiä hekin, mutta onko heidän 
sopivaa tuoda seksuaalisuuttaan tai eroottisuuttaan esiin enemmän 
kuin nämä ominaisuudet pakostakin jokaisessa ihmisessä tulevat 
esiin? Ainakin sielunhoidossa pidetään yleensä suorastaan 
välttämättömänä korosteisen asiallista ja neutraalia asennoitumista
ihmiseen, joka on papin tai muun luotettavana pitämänsä henkilön 
puoleen kääntynyt. Muutenkin voidaan ajatella, että erotiikka ja 
seksi ovat sittenkin maallisia asioita ja että papin tai muun 
yhteisössä johtavassa asemassa olevan kristityn ei sovi antaa oman 
persoonallisuutensa – erotiikan tai minkään muittenkaan 
persoonallisuudenpiirteittensä – häiritä hengellistä työtä, tulla niin 
sanoakseni ihmisen ja Jumalan väliin.

Tässä asiassa kai valtaosa tai ainakin huomattavan suuri osa  
papeista joutuu kiusauksiin. Heiltä vaaditaan lujaa itsekuria, sillä 
seksuaalinen lankeemus osoittaa mielestäni useimmissa tapauksissa 
selvästi, että asianomainen ei missään tapauksessa sovellu papiksi.

Otammeko tässä esimerkkiä Jeesuksesta? Hän osoitti kyllä lämpöä ja
hellyyttä kärsiville ihmisille, mutta vältti nähdäkseni varsin selvästi 
liiallista intiimiyttä eikä päästänyt suhdettaan muihin ihmisiin 
väärille raiteille.



Ja konkreettisena kysymyksenä vanha sanonta: Sinun käsiäsi ei 
sielunhoidossa tarvita. Onko oikein, että sielunhoitaja halaa tai 
koskettaa lähimmäistä, joka hakee häneltä apua?

Seitsemäs käsky
”Omaisuus on varkautta”, kirjoitti 1800-luvulla ranskalainen 
anarkistifilosofi Proudhon. Myöhemmin hän kuitenkin hyväksyi 
yksityisomistuksen. Mutta miten suhtaudumme ylipäänsä 
omistukseen ja omistamiseen? Olisiko kaikille yhteiskunnan jäsenille 
maksettava saman verran palkkaa? Englannissa oli  aikoinaan – 
lähinnä 1900-luvun alkupuolella – kristillisiä ajattelijoita, jotka 
vastustivat sekä kapitalismia että sosialismia ja julistivat 
distributismin aatetta. Distributismi tähtäsi siihen, että varallisuus 
jakautuisi yhteiskunnan eri jäsenten kesken mahdollisimman 
tasaisesti.  Sanottu ideologia pohjautui osaksi eräisiin katolisen 
kirkon julistaman sosiaalietiikan ihanteisiin. 

Niin, onko meillä oikeutta suurempaan hyvinvointiin tai 
korkeampaan elintasoon kuin ehkä monellakin lähimmäisellämme? 
Olisiko kristillisen seurakunnan omaksuttava uudelleen 
yhteisomistus, josta Apostolien teoissa kerrotaan? Pitäisikö 
taloudellisen toiminnan perustana olla itsekkään oman edun 
ajamisen asemesta koko kansan ja ihmiskunnan hyvinvointi?

Toisaalta kokemukset niistä maista, joissa sosialistista yhteiskuntaa  
on yritetty toteuttaa, eivät ole mitenkään rohkaisevia. Omaisuuden 
ja varallisuuden tasajaosta (joka siis toteutettaisiin niin, että 
yksityisomistus säilytettäisiin) taas sanoi eräs ystäväni: ”Jos kaikki 
omaisuus jaettaisiin tänään tasan, olisi yhteiskunnassa jo huomenna 
jälleen tulo- ja varallisuuseroja.” Samapalkkaisuutta vastaan voidaan 
huomauttaa, että palkkauksen tulee olla työn laadun, vaikeuden ja 



vastuullisuuden sekä siihen tarvittavan koulutuksen mukainen. 
Silloin samapalkkaisuus ei itse asiassa olisikaan oikeudenmukainen 
ratkaisu.

Karl Marx esitti, että kapitalistit ovat riistäjiä, koska he hyötyvät 
työläisten tekemästä työstä maksamalla näille palkkoina vain osan 
taloudellisen toiminnan tuottamasta voitosta ja pitävät loput itse. Ja 
meillä Suomessa hyvin monet ihmiset näyttävät olevan tältä osin 
ankaria marxilaisia, olipa heidän puoluekantansa mikä hyvänsä. 
Liikemiehiä vieroksutaan ja epäillään jonkinlaisiksi rosvoiksi ja 
nylkyreiksi. Tähän osaksi perustunee sekin seikka, että Suomessa niin
kuin monessa muussakin maassa osuustoiminta on ollut hyvin 
suosittu taloudellisen toiminnan muoto. Viimeksi kuluneiden 
vuosikymmenten aikana sen merkitys on kyllä vähentynyt suuresti.

Marx ei nähdäkseni ottanut huomioon sitä, että kapitalistit tai 
nykyterminologiaa käyttääkseni yrittäjät tekevät hekin työtä ja että 
heilläkin on oikeus saada palkkaa  työstään. Rikkaita ihmisiä kohtaan 
tunnettu kauna on saanut paljon hyvääkin aikaan, mutta 
vasemmistolaiseen poliittiseen näkemykseen saattaa usein sisältyä 
osatekijänä myös eettisesti arveluttavaa kateutta. 

Loppujen lopuksi lienee syytä pohtia sitäkin, onko yhteiskunnallinen 
epäoikeudenmukaisuus kokonaan poistettavissa vai kuuluvatko 
jotkut sen ilmentymät väistämättä toimivan yhteiskunnan 
rakenteeseen.

Varkaus voidaan käsittää laajemminkin kuin pelkäksi taloudelliseksi 
riistoksi. Yhtenä esimerkkinä tulee hakematta mieleen show’n 
varastaminen, johon minulla itselläni valitettavasti on kovin vahva 
taipumus. Ja show’n varastamisen motiivina on usein se, että siihen 



syyllistyvä ihminen katsoo että hänellä on oikeus saada enemmän 
huomiota ja herättää suurempaa mielenkiintoa kuin toisilla.

Kohta neljäkymmentä vuotta sitten tuli perheemme vieraiksi kaksi 
vanhaa leskirouvaa Ohiosta. He olivat kumpikin olleet naimisissa 
isoäitimme serkkujen kanssa. Miehet olivat amerikansuomalaisia, ja 
nyt Barbara ja Tyyne olivat tulleet katsomaan millaista vanhassa 
maassa oli. Kaikki meni muuten hyvin, mutta Tyyne-täti oli hieman 
ongelmallinen vieras. Hän oli syntynyt Amerikassa, mutta hän oli 
suomalaista sukua ja osasi suomen kieltä. Nyt hän puhui innokkaasti 
ja varsin voittopuolisesti suomea. Barbara-tädillä taas ei ollut mitään
suomalaista sukutaustaa, eikä hän näin ollen ymmärtänyt mitään 
Tyynen jutuista. Ajattelemattomuus johti siis tässä tapauksessa 
siihen, että Tyyne pahaa tarkoittamatta varasti monet kerrat 
Barbaralta tilaisuuden osallistua keskusteluun edes kuuntelijana.

Kolmiodraamoja ja muita mustasukkaisuusongelmia voitaisiin 
samaten pitää eräänlaisina varkaustapauksina. Niissä vaaditaan 
toisen ihmisen ystävää tai rakastettua itselle. Eikö varkautta ole 
sekin, jos joltain kansalta riistetään oikeus sen omaan kieleen ja 
kulttuuriin? Seksuaalinen hyväksikäyttö on varkautta, koska siinä 
anastetaan lähimmäiseltä hänen fyysinen ja psyykkinen  
koskemattomuutensa, hänen oikeutensa päättää elämästään, 
toiminnastaan ja ihmissuhteistaan. Monella muullakin tavalla 
ihminen voi anastaa ja tuhota toisen elämän.

Kirjallisen elämän piirissä työskennelleenä miehenä mainitsen tässä 
vielä kirjalliset varkaudet. Silloin tällöin havaitaan, että ehkä 
arvostettukin kirjailija on varastanut uusimman teoksensa sisällön – 
joko sanatarkasti tai mukaillen – jonkun toisen tekijän aikaisemmin 
julkaisemasta kirjasta. Olen usein miettinyt, mitä iloa tällaisilla 
kirjailijoilla on heidän kopioimistaan kirjoista, vaikka ne saisivat 



tunnustustakin. Tietäväthän he, ettei tällainen kirja todellisuudessa 
ole heidän käsialaansa. Maine ja menestys ovat heille arvoja, joiden 
tieltä  omatunto saa väistyä.

Kahdeksas käsky
Tämän käskyn noudattaminen se vasta vaikeaa onkin. Sitä rikotaan 
ehkä useammin kuin mitään muuta Kymmenen käskyn lakiin 
kuuluvaa määräystä tai kieltoa. Ihmisellä on luonnostaan vahva 
taipumus puhua pahaa toisista. Kun kristitty ei oikein saisi näin 
menetellä, käytetään usein erilaisia kiertoteitä, joita pitkin päästään 
esittämään valheellisia väitteitä lähimmäisistä.

         Usein joutuu kuulemaan, kuinka kahdeksas käsky vesitetään 
sanomalla:         ”Tämä mitä nyt sanoin, ei ole väärä todistus, sillä se on 
alusta loppuun totta.” Kuitenkaan ei kukaan meistä voi väittää tietävänsä 
kaikkea lähimmäisensä sanoista ja teoista – emmehän me tiedä kaikkea 
edes omista teoistamme. Ja kun siis tietomme lähimmäisistämme ovat 
aina puutteelliset, niin on parempi puhua heistä hyvää kuin pahaa.

Jos joku lähimmäisemme on tehnyt sellaista, mikä meistä on väärin, 
uskomme helposti tietävämme myös miksi hän on tällaista tehnyt. 
Voimme tietenkin koettaa arvioida ja analysoida hänen tekojensa 
motiiveja, mutta tällä tavoin emme suinkaan aina pääse pitemmälle kuin 
melko epävarmoihin olettamuksiin. Saamme myöhemmin ehkä tietää 
sellaista, mikä saattaa asian uuteen valoon, ja silloin joudumme joskus 
muuttamaan kokonaan käsityksemme ihmisestä, jota kohtaan olemme 
kantaneet vihaa.



Jos tiedämme jostakin lähimmäisestämme epäedullisia tosiasioita, 
kannattaa harkita perusteellisesti ennen kuin alamme puhua niistä muille.
Usein on parempi, että pidämme tällaiset asiat omana tietonamme 
lisäämättä niillä toisten ihmisten taakkaa. Jos jotakin tuttavaamme tai 
henkilöä, josta meillä muuten on tietoja, haukuskellaan seurassa, on usein
oikein ja viisasta tuoda esiin hänelle edullisia asioita. Kun pohdimme, mitä
meidän on syytä puhua ja olla puhumatta lähimmäisistämme, on yleinen 
lähimmäisenrakkauden käsky jo sinänsäkin meille vankkana peruskivenä. 
Kahdeksannessa käskyssä saa mainittu yleisperiaate aivan erityisen 
iskevän ja meitä puhuttelevan ilmentymän. 

Yhdeksäs ja kymmenes käsky

Näistä kahdesta, keskenään läheisessä yhteydessä olevasta käskystä en ole
oikein saanut hyviä ideoita kommenteiksi tai keskustelunaiheiksi. Ainakin  
voisimme, jos niin halutaan, vaihtaa jonkin sanan siitä, miten puhe 
lähimmäisen talon ja omaisuuden taikka hänen vaimonsa 
tavoittelemisesta on käsitettävä.

Itse huomautan vain lyhyesti, että tätäkin raamatunkohtaa on epäilemättä
monesti käytetty argumenttina silloin, kun on vastustettu yhteiskunnallisia
uudistuksia sekä niitä vaativia puolueita ja ammattijärjestöjä. Ihmisellä ei 
kuitenkaan ole oikeutta nauttia itsekkäästi suuresta omaisuudestaan ja 
rikkaudestaan jakamatta jokapäiväistä leipäänsä toisten kanssa. Sellaisella 
ihmisellä ei ole oikeutta niin suureen omaisuuteen – ylimääräiseen 
rikkauteen, jota hän ei tarvitse. Tässä on ero juridisen ja moraalisen 
oikeuden välillä. Mielestäni on aivan oikein, että hänen tuloistaan 
siirretään sosiaalipoliittisin toimenpitein osa köyhemmille. Siinä ei ole 



kysymys Mooseksen lain rikkomisesta. Asioita on toki syytä tässäkin 
tapauksessa harkita huolellisesti, jotta päästään rauhanomaisiin ja  
kestäviin ratkaisuihin.

Miksi meille on annettu laki?

 Teologisessa kirjallisuudessa puhutaan lain kolmesta käytöstä.

1) Laki pitää pahoja ja jumalattomia ihmisiä sentään hiukan kurissa ja 
näyttää heille suuntaa mihin kulkea.

2) Laki tuomitsee meidän syntimme. Sen sanat osoittavat meille, että 
me emme pääsisi ikuiseen elämään, ellei Jeesus Kristus olisi itse 
tullut maan päälle ja kärsinyt rangaistusta kaikista meidän 
synneistämme.

3) Kun kuljemme kohti taivasta, vielä täällä maan päällä, ohjaa 
Mooseksen laki meidän elämäämme ja toimiamme. Se antaa meille 
ohjeita siitä, miten ihminen voi elää Jumalan kunniaksi ja 
lähimmäisensä parhaaksi. Kristittyjä koskevat siis lähinnä eettis-
moraaliset säädökset, eivät esimerkiksi erilaisia rituaaleja koskevat 
lainkohdat.  Juutalainen teologia on aina myös ollut sillä kannalla, 
että kultti- ja puhtaussäännöt koskevat vain juutalaisia. Myös 
juutalaiskansan ulkopuoliset voivat pelastua  ja päästä Jumalan luo 
noudattamalla tiettyjä eettisiä ja uskonnollisia yleisperiaatteita, joita
sanotaan Noan laeiksi.

Lopuksi



Esitykseni on ainakin osaksi ollut ankaranpuoleista lain saarnaamista. Sen 
takia lausun päätteeksi asian, jota olisi mielestäni pidettävä esillä joka 
ainoassa saarnassa: 

Jumala on hyvä ja rakastava Isä. Hän antaa kyllä syntimme anteeksi, 
kun sitä pyydämme. Kukaan meistä ei noudata lakia täydellisesti. Mutta
Jeesus Kristus kärsi ja kuoli ristillä. Tällä tavoin hän suoritti täydellisesti 
kaiken sen rangaistuksen, minkä me olemme synneillämme ja 
rikkomuksillamme ansainneet.

Niinpä saamme luottaa Jumalan armoon. Hän ei lapsiaan hylkää eikä 
unohda. Kun meillä on omantunnon vaivoja, voimme luottaa Hänen 
anteeksiantamukseensa. Silloin Jumala myös johtaa meitä eteenpäin 
pyhityksen tiellä. 

Jatkamme siis matkaa kohti Jumalan valtakuntaa. Jeesus johdattaa 
meidät oikeaa tietä pitkin, ja silloin kun emme jaksa kävellä, hän kantaa
meitä. Kiitos ja kunnia Hänelle nyt ja aina!


