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0. TALLENTEET JA DOKUMENTIT 
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1. IHMINEN ON HEIKKONAKIN 

JUMALAN KUVAN KAUTTA LUOTU 

IKUISUUSOLENTO 

 

Kuolemansairaat, vakavasti vammautuneet, 

kovia kipuja kärsivät ja masentuneet ihmiset 

ovat ainutkertaisia Jumalan Kuvan kautta 

luotuja persoonia ja ikuisuusolentoja. 

Luojamme on elämän antaja, ja vain hänellä on 

oikeus se päättää. (Esivallan langettama 

kuolemantuomio ja sodassa tappaminen ovat 

oma lukunsa.)  

 

16 Näitä kuutta Herra vihaa ja seitsemää hän 

kauhistuu: 

17 Ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, 

jotka vuodattavat viatonta verta – – 

(Sananl. 6:16–17) 

 

8 Avaa suusi hiljaisen puolesta ja hanki 

oikeutta syrjityille. (Sananl. 31:8) 

 

25 – – hän, joka itse antaa kaikille elämän ja 

hengen ja kaiken muun. (Ap. t. 17:25) 

 

Emme saa vahingoittaa lähimmäistämme 

ruumiillisesti aiheuttamalla hänelle ulkoisen 

ruumiinvamman, kuten Pietari teki Malkokselle. 

Näin ihmisen henki vaarannetaan ja toisinaan 

hänen elämäänsä lyhennetään. 

 

Me emme saa vahingoittaa emmekä satuttaa 

myöskään omaa ruumistamme. 

 

27 Keskipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja 

sanoi: "Huutakaa kovempaa! Hän on tosin 

jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. 

Jospa hän on poistunut tarpeilleen tai on 

matkoilla? Kenties hän nukkuu ja herää 

kohta." 

28 Niin he huusivat vielä kovempaa ja 

viilsivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja 

keihäillä, niin että heistä vuoti verta. 

(1. Kun. 18:27–28). 
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2. EUTANASIA 

 

Eutanasia-sana on kreikan kieltä (εὐθανασία 

euthanasiaa) ja tarkoittaa sananmukaisesti "hyvä 

kuolema". Kirjallisissa lähteissä termi esiintyy 

ensimmäisen kerran roomalaisen historioitsijan 

Suetoniuksen [n. 75–160, laus. sveetóonius] 

tekstissä. Hän kertoo keisarien elämästä 

kirjoittaessaan Augustuksen kuolleen nopeasti 

ja kivuttomasti vaimonsa Livian käsivarsille. 

Eutanasia-sanaa on voitu käyttää myös 

kunniallisesta kuolemasta. 

 

Myöhemmin eutanasia-käsitettä on kuitenkin 

alettu käyttää merkityksessä "tarkoituksellinen 

kuoleman tuottaminen parantumattomasti 

sairaille ja kivuista kärsiville". Joskus puhutaan 

myös armomurhasta, armokuolemasta, 

kuolinavusta tai avustetusta itsemurhasta. 

Raamatun perusteella eutanasia tässä 

merkityksessä "kuoleman tuottaminen" on 

yksiselitteisesti viidettä käskyä rikkova 

henkirikos: suunniteltuna ja tarkoituksellisena 

se on nimenomainen murha. Jokainen ihminen 

on parantumattomasti sairas, jokainen ihminen 

kärsii kivuista. Usein eutanasian taustalla on 

masennus. Eutanasia-filosofian perusteella kuka 

tahansa voitaisiin lopulta surmata. 

 

Isäni sairastui syöpään. Syöpähoidot lopetettiin 

pian tehottomina. Saattohoitoajan puolivälin 

tietämillä hän, Jumalan kieltäjä ja pilkkaaja, sai 

kuitenkin parannuksen armon eli tuli Jeesuksen 

uskoon. Jos Suomessa olisi ollut voimassa laki 

eutanasiasta, niin hänet olisi voitu tappaa jo 

ennen tätä kasteen armoon palaamista. 

Miesparka olisi syösty katumattomine, 

anteeksipyytämättömine ja -saamattomine 

synteineen viimeiselle tuomiolle. 

 

Eutanasialla passitetaan ihmisiä kohti helvettiä. 

Tämä koskee myös niitä omaisia, viranomaisia 

ja hoitohenkilökuntaan kuuluvia, jotka ovat 

mukana surmaamisesta päätettäessä ja sen 

toteuttamisessa. Herra armahtakoon, että 

maassamme ei laillisteta tätä perkeleen 

masinoimaa tappojärjestelmää. "Herra Jeesus, 

vaikuta synnin- ja armontunto myös niissä, jotka 

ovat jo eutanasiaa toteuttaneet." 


