
Joka tuomitsee toisen, pilaa oman elämänsä 
 

 

 

5. Moos 22:22 
 

Jos mies tavataan makaamasta toisen miehen vaimon kanssa, molemmat on surmattava, sekä 

nainen että mies, joka hänen kanssaan makasi. Hävittäkää paha keskuudestanne. 

 
 

Joh 8:1 – 11 

 

Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni 

aviorikoksesta.  
Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset1 on kivitettävä.  

Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.  

Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?  

En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä! 
 

 

 

Tuo nainen on syntinen. Hän on menettänyt oikeutensa elää. Tappakaa se!” Niin huutaa 

sekava, hillitön miesjoukko. 

 

Jeesus toimii rauhallisesti. Hän kirjoittaa hiekkaan. Hän antaa heille aikaa ajatella. Mitä 
oikeastaan olemme tekemässä? Millä oikeudella? 

 

Toki miehillä on vastaus valmiina: ”Mooses on laissa antanut meille määräyksen kivittää 

tuollaiset naiset.” (Joh 8:5).  

 
Jeesus olisi voinut sanoa: olette siteeranneet Moosesta väärin. Hänhän sanoo: ”Jos mies 

tavataan makaamasta toisen miehen vaimon kanssa, molemmat on surmattava, sekä nainen 

että mies.” (5. Moos 22:22). 

 
Jeesus porautuu asiaan syvemmälle. Hän tietää, ettei Jumala halua syntisen kuolemaa. Hän 

tahtoo, että tämä tekisi parannuksen ja eläisi. Tuomitun naisen tulee elää ja tuomitsevien 

miesten tulee elää. Ei kuitenkaan samalla tavalla kuin tähän saakka, vaan paremmin ja 

onnellisemmin. 
 

Joka toisen tuomitsee, on usein ylimielinen. Olen parempi kuin toiset. Olen hyvä, toiset ovat 

huonoja. Sellainen ihminen katsoo toisia ylhäältä alaspäin, väheksyvästi. Nämä aistivat sen 

eivätkä osoita häntä kohtaan luottamusta eivätkä rakkautta. Monet vetäytyvät pois hänen 

tieltään, toiset suhtautuvat häneen varautuneesti. Kylmä, turvaton, rakkaudeton elämä. 
Ihminen, joka rakastaa vähän ja saa vähän rakkautta osakseen. 

 

On toisenkin tyyppisiä ihmisiä, jotka mielellään tuomitsevat toisia. He ovat kovia, vaativia ja 

armottomia itseään ja toisia kohtaan. He eivät voi hyväksyä omia puutteitaan, eivätkä antaa 
niitä itselleen anteeksi. Ei ihme, etteivät he siedä toistenkaan virheitä, eivätkä anna mitään 

anteeksi. Heidän elämässään ei ole ulkoista eikä sisäistä rauhaa. He ovat onnettomia ihmisiä, 

jotka tekevät toisten elämän raskaaksi. 

 
 

                                         
1 Saksalaisessa raamatunkäännöksessä: sellaiset naiset on…(Suom. huom.) 

” 



Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven”, sanoi Jeesus. Kukaan ei 

heittänyt. He antoivat kivien pudota ja menivät tiehensä, yksi toisensa jälkeen. Lopulta Jeesus 

oli kahdestaan naisen kanssa.  
 

Sillä tavalla Jeesus pelastaa naisen hengen. Miehillekin hän antaa mahdollisuuden miettiä 

asennoitumistaan ja uudenlaisen elämän aloittamista. 

 
 

eesus ei pane Mooseksen lakia naisen nenän eteen eikä jankuta kuinka kauhea tämän 

menneisyys on, antaakseen sitten alentuvasti anteeksi. Jeesuksen järjestys on: ensin 

anteeksianto ja armeliaisuus ja vasta sitten kehotus uuteen, parempaan alkuun: mene, äläkä 
enää tee syntiä. Olet välttänyt kuoleman, käytä mahdollisuudet uuteen, onnellisempaan 

elämään. Jeesus toivoo syntisen parannusta, mutta ei ärtyisästi eikä vastentahtoisesti, tuhkaa 

päälleen ripotellen ja säkkiin pukeutuen. Jeesus odottaa naiselta enemmän, tarttumista 

iloisesti uuden elämän mahdollisuuksiin! 

 
Kuten olemme nähneet, myös Mooses on aviorikoksen suhteen oikeuden kannalla. Tosin 

Mooseksen ja Jeesuksen välissä on jättimäinen kuilu. Mooses sanoo: molempien on kuoltava! 

Jeesus sanoo: molempien pitää elää! Jeesuksen Jumala asettuu aina elämän puolelle. Hän 

toivoo ihmisille elämän täyteyttä, kaikille ihmisille.  
 

Mooses johtaa kaksinkertaisen kuolemantuomion tästä lauseesta: ”Hävittäkää paha 

keskuudestanne.” Väkivallalla ja kuolemalla tulee paha juuria pois tässä maailmassa. Jeesus 

vastustaa pahuutta, kuolemaa ja väkivaltaa vain yhdellä tavalla, väkivallattomalla rakkaudella. 
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