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Alkulause.

Tietoisuus kristillisen siveyden olennosta on nyky
aikana himmentynyt. Usea kristitty ei tiedä, mitä tämä 
siveys oikeastaan on. Luther esitti selvästi kristillisen 
siveyden perusteet, mutta harvat teologit ovat uskolli
sesti näille rakentaneet, vaan useimmat ovat sekoitta
neet kristillistä ja yleistä siveyttä.

Uskonpuhdistajilla oli rohkeutta perustaa kaikki kris
tillinen tieto Raamattuun. Sentähden aukenivat Jumalan 
sanan salaisuudet heille, ja he toimittivat runsaan kylvön 
kristikunnan vainiolla. Heille oli selvää, ettei kristillistä 
siveyttä ole olemassa ilman armoa ja ettei se ole oikea 
kristillinen armo, joka ei siveyttä kasvata. Nykyajan 
teologit kyllä kiittävät Lutheria, mutta he eivät noudata 
hänen esikuvaansa. Kristinusko on ylimaailmallista 
olentoa ja siitä tehdään irvikuva, kun se esitetään sisä- 
maailmallisena elimistönä. Ei kristinusko ole sitä varten 
ilmestynyt, että se järjestäisi kansojen yhteiskunnallisia 
oloja, vaan sen esineenä on taivaan valtakunta, ja Jumala 
tahtoo sen kautta siunata ihmisiä taivaallisella siunauk
sella. Kuitenkin on esim. aviosäännöksiä tehty koko 
kansoille evankeliumin vaatimusten mukaan, vaikka nä
mä kohdistuvat tosikristittyihin. Siitä on syntynyt häi
riötä. Vanha liitto lupaa etupäässä maallista siunausta, 
mutta uusi liitto taivaallista. Jumalan tahdon mukaan 
tulee lainkin toimia. Vanhan liiton määräykset ovat 
myös vaikuttaneet sapattilakeihin.

Ne jumaluusoppineet, jotka ovat Raamatusta luopu
neet, sanovat, että he tekevät kristinuskoa täydellisem-
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maksi historian ja järjen avulla, mutta heidän olisi suo
raan sanottava, että he tekevät itselleen oman uskonnon. 
Itsetietoisena luulee kukin aikakausi olevansa kehityk
sen korkeimmalla kukkulalla, mutta aallot nousevat ja 
laskevat ihmiskunnan merellä. Kristinusko seisoo yli- 
maailmallisena elämänelimistönä vielä kaikkia aikakau
sia ylempänä. Kristitty kulkee nöyränä oppilaana sitä 
kaitaa tietä, jota Raamattu viittaa, tulevaa maailman- 
uudistusta kohti, eikä hän rupea kaikenlaisia epäuskon 
riitakirjoja tutkimaan, vaan hän pysyy Jumalan ilmoit
tamassa totuudessa. Kristinusko on todella, mitä se on, 
ja se ilmoittaa olentonsa Raamatun sanassa. Taivaan 
valtakunta on itsenäinen, ylimaailmallinen elämäpiiri, 
joka antaa iankaikkisen elämän uskovalle Jeesuksessa 
Kristuksessa. Vanhan liiton historiallisissa muodoissa 
on kallis, oleellinen ydin, joka olisi suuriarvoinen yh
teiskunnalliselle ja valtiolliselle elämälle, ja varsinkin 
olisi maallinen oikeuspiiri saanut täältä oikeita perustei
ta. Mutta Rooman oikeusjärjestön moninaiset muodolli
set säännöt ovat olleet lakimiehille tärkeämpiä, vaikka 
ne vievät harhaan. Vanhan liiton oikeussäännöissä on 
meidän eroittaminen ydin ulkonaisesta ja paikallisesta 
muodosta, mutta Vanhan Testamentin siveellinen sisältö 
esiintyy Uudessa Testamentissa, ja sen perustuksella 
liikkuu kristillinen elämä. Kristus ja apostolit noudatta
vat sen perusteita, ja kristinusko rakentuu sen perustuk
selle. Kristinusko ei halveksi yleistä siveyttä, vaan se 
kunnioittaa jokaista, joka vilpittömästi taistelee sivey
den puolesta. Kristillinen siveys on ylimaailmallista olen
toa, ja se perustuu Kristuksen Henkeen, joka uudestisyn
tymisessä tulee asumaan uskovan sydämeen. Jumala 
antaa taivaallista siunausta uskovalle Hengen kautta, ja 
sen perustuksella Hän vaatii jotakin ihmiseltä. Kristus 
viittaa käskyihin ja esikuvaansa. Ei kristityn tule nou
dattaa omia ajatuksia, tunteita ja vaikutteita, vaan hä-
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nen on kysyminen Jumalan ja Kristuksen tahtoa. Kristil
linen siveys on jotakin Kristukselta todella saatua ja 
Kristuksen henkivoimassa tehtyä, ja se on sentähden 
jotakin uuteen luomakuntaan kuuluvaa. Kristinuskossa 
on ylimaailmallista todellisuutta, mutta siinä ei ole sai
raaloista mystiikkaa. Kristillinen siveys on siis oleelli
sesti eroitettu yleisestä siveydestä, joka perustuu ihmi
sessä olevaan siveelliseen kykyyn. Siveysopin käsite on 
saanut alkunsa kreikkalaisesta filosofiasta, joka jakaan
tui dialektiikkaan, fysiikkaan ja etiikkaan. Dialektiikka 
esitti harkitsevan ajatuksen laajaa toimipiiriä, fysiikka 
olioiden ja jumalten olemusta, ja etiikka oli tiede käytän
nöllisten järkisääntöjen toteuttamisesta. Etiikka kehittyi 
nopeasti, ja Aristoteleen siveysoppia luettiin kristikunnan 
opistoissa keskiaikana. Melanchthonkin luennoi tätä 
etiikkaa Wittenbergissä.

Etiikkaa esitettiin filosofian ja teologian alalla tavalli
sesti siihen tapaan, että hyvän käsite tahdon ohjeena oli 
sen ensimäinen osa, hyvä tahdon ominaisuutena oli sen 
toinen, ja hyvä toteutuneena eli korkein hyvä oli sen kol
mas osa. Kristinuskolle eivät nämä käsitteet ole vierai
ta, mutta niillä on siinä tpinen sisältö kuin filosofiassa. 
Eikä kristinusko voi, kuten filosofia, edellyttää puhdasta 
järkeä, sillä tämä on himmentynyt ja monella tapaa si

. dottu, niinkuin filosofian historiakin kyllä todistaa. Kun 
ihmisen luonto on synnin kautta turmeltunut, on kristin
uskolle toinen peruste tarpeen. Siveellinen kyky ei ole 
kristillisen siveyden peruste, vaan uudensyntymisen 
kautta saatu uusi luonto. Hyvä ei esiinny kristillisessä si- 
veysopissa vain tahdon ohjeena, vaan hengen lahjana, 
jonka ihminen saa ylhäältä. Ja hyvä ei ole kristillisessä 
siveydessä vain tahdon laatu sen suhteessa lakiin, vaan 
se on itsiöllisen elämän ominaisuus ja voima, kun uskova 
on elämänyhteydessä Jumalan kanssa. Kristinusko esit
tää hyvän sekä sisällön että määrän puolesta täydellise-
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nä. Se hyvä, mikä ihmiskunnassa on olemassa, ei ole 
kristinuskolle arvoton, mutta se ei esiinny maailmassa 
puhtaana, ja se on epätäydellinen. Tämä ei siitä syystä 
ole taivaan valtakunnalle riittävä, vaan kristinusko tah
too tehdä sitä täydelliseksi uskovassa. Vanhassa liitos
sakin oli hyvä epätäydellinen. Jeesus sanoo vuorisaar
nassaan: »Jollei teidän vanhurskautenne ole paljoa pa
rempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin ette pää
se taivasten valtakuntaan» (Matt. 5, 20). Ja yleinen piir
re nykyajan siveysalalla on suurten toimien tavoittele
minen. Jumala alkaa vähällä, joka elimellisesti kehittyy, 
mutta siihen nykyajan ihminen harvoin tyytyy. Hänestä 
on ala-arvoista toimia siinä vähässä, joka on tehtävä, en
nenkuin voi korkeammalle päästä. Ne suuret asiat, jotka 
kuuluvat Jumalan toimiin, miellyttävät häntä enemmän 
kuin ne velvollisuudet, jotka Jumala on asettanut hänen 
tehtäväkseen. Nöyränä on kristityn toimiminen ja tyy
tyminen siihen, minkä Jumala antaa. Siinä asemassa, jo
hon Jumala hänet asettaa, on hänen uskollisesti tehtävä 
työtä. Ehdottomat velvollisuudet, jotka kaikissa olosuh
teissa ovat velvoittavia, ovat ehdollisia velvollisuuksia 
korkeammat. Suuriin toimiin useimmat pyrkivät. Juma
la on suuri. Hän hoitaa suuret asiat. Kristitty tekee, 
minkä Jumala hänelle uskoo. Käsitteet eivät siveysopin 
alalla riitä. Ihmisen täytyy perehtyä taivaalliseen totuu
teen, elää siinä ja omata se. Käsitteessä ei ole elämän
voimaa, mutta totuus tahtoo kotiintua henkemme elä
mään ja tulla sen omaisuudeksi. Jos hyvä on vain kä
sitteenä edessämme, niin emme sitä vielä tunne. Kris
tuksen Henki antaa sen Jumalan lahjana ja voimana us
kovalle. Olen useamman kerran luennoinut kristillistä 
siveysoppia Yliopistossa, ja nyt olen pyytänyt esittää 
sen tärkeitä totuuksia kansalleni. Nykyisissä sivistys
kansoissa on elämän ohjeita määräämässä yleinen tapa, 
silloinkin kun se ei ole sopusoinnussa kristinuskon perus-
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teiden kanssa. Olen sentähden runsaasti esittänyt kris
tillisiä siveyssääntöjä, sillä ne ovat tarpeen uskonnolli
sen elämän vakaannuttamiselle.

Olen paljon käyttänyt Professori J. T. Beckin Siveys- 
oppia: »Vorlesungen uber Christliche Ethik». Heraus- 
gegeben von Jul. Lindenmeyer, Giitersloh, 1882—1883. 
Antakoon Jumala siunauksensa tälle Siveysopille!

Turussa 30 päivänä lokakuuta 1924.

Gustaf Johansson.



Lyhyt silmäys siveysopin historiaan.1

§ l.
Pakanakunnan siveyskäsite.

Pakanakunnassa ilmenee siveellinen tietämys sanan
laskuissa, joissa viisaat jättävät elämänsä kokemukset 
tuleville sukupolville. Useassa kansassa on sananlasku
kokoelmia, mutta vasituinen siveysoppi esiintyi vasta 
Kreikan järkeisopin kukoistusaikana.

Itämainen m aailm ankäsitys  ei ole suotuisa siveelliselle 
kehitykselle, sillä ihmisyyden käsite on täällä turmeltu
nut, ja korkein hyvä on joko vain kielteistä luontoa tahi 
maallinen hyvinvointi. Tosivapaus ei ole tällä kannalla 
mahdollinen. Kiinalainen  ei tunne korkeampaa siveel
listä ihannetta, eikä hän tiedä vasituisesta siveellisestä 
kilvoituksesta, sillä nykyinen säännöllinen elämä on hä
nestä korkein hyvä. Yhä uusiintuvat luonnonsuhteet ja 
voimassaoleva valtiojärjestys ovat ennen kaikkea varjel
tavat. Historian virta kulkee itsestään eteenpäin, ja ih
misen tulee kokonaan antautua sen kannettavaksi. Koh
tuus on ihmisen perussääntö. Perhe on siveellisen elä
män keskus, ja valtio on vain kehittynyt perhe. Hindu
laisen siveellisyys on ylipäänsä kielteistä luontoa, ja si-

1 Useassa siveysopissa on esitetty silmäys sen historiaan. Niin 
esimerkiksi De Wette: »Christliche Sittenlehre», 2 Th. 1819;Wuttke: 
»Handbuch der christlichen Sittenlehre», 1861; Chr. Ernst Luthardt: 
»Qeschichte der christlichen Ethik», 2 Bde. Leipzig, 1888—1893 ja 
»Compendium der theologischen Ethik», Leipzig, 1898.
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