
Anteeksi antaminen 



Loukkaantuminen 

• Vihan tunne 

• Kosto tai 
pahojen seuraus-
ten vaatiminen 
loukanneelle 

• Välirikko 



Sovinto 

Miksi antaa 
anteeksi? 

– Elämä 

– Yhteisö 

–Hengelli-
set syyt 

Anteeksi-
antamus on 

–Psykologinen 

–Moraalinen 

– Sosiaalinen 
prosessi 



Raamatunkohtia 

Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi- 
antavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua 
avukseen huutavat. Ps. 86:5  

Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin 
kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka 
ovat meitä vastaan rikko- 
neet Matt. 6:12 

Sillä jos annatte anteeksi ihmisille heidän 
rikoksensa, niin taivaallinen Isänne myös 
antaa teille anteeksi. Mutta jos  
ette anna ihmisille anteeksi, myöskään teidän 
Isänne ei anna anteeksi teidän rikoksianne. 
Matt. 6:14–15 

Kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa 
anteeksi, jos jollakulla teistä on jotakin 
toistanne vastaan, että myös teidän Isänne, 
joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän 
rikkomisenne. Mark. 11:25  

Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee 
syntiä, nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna 
hänelle anteeksi. Jos hän seitsemän kertaa 
päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja 
seitsemän kertaa kääntyy puoleesi ja sanoo:  
’Kadun’, niin anna hänelle anteeksi.” Luuk. 
17:3–4 

Vertaus 10 000 talentista (leiviskästä) ja 100 
denaarista, Matt.18:23–35 

Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, 
hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia  toinen 
toisellenne, niin kuin Jumalakin on 
Kristuksessa teille antanut anteeksi. Ef. 4:32 

Sietäkää toinen toistanne ja antakaa toisillenne 
anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. 
Niin kuin Herrakin on teille antanut anteeksi, 
niin tekin antakaa. Kol. 3:13 

 



Jumalan 
anteeksi-
antamus 

Vanhassa 
Testamentissa 



Jumalan anteeksiantamus 
Uudessa Testamentissa 



”Niin kuin mekin annamme anteeksi…” 



Viha 



Viha ei ole itsessään väärin 

– Reaktio epäoikeudenmukaisuuteen ja 

kärsimykseen 

– Jumalan viha: syntiä kohtaan 



• Psalmit keinona purkaa vihaa 

• Jumalan anteeksiantamus 

– toisen katsominen sen kautta 

 

 

 



Kosto 



– Koston jättäminen 

Jumalalle 

• Room. 12:19: Älkää 

itse kostako, 

rakkaani, vaan 

antakaa sijaa vihalle, 

sillä kirjoitettu on: 

"Minun on kosto, 

minä olen maksava, 

sanoo Herra."  

– ”Älkää tuomitko” – 

kaikki syntisiä 



Yksipuolinen  
anteeksiantamus? 



 

Mitä anteeksi antaminen ei ole? 
• ei merkitse teon hyväksymistä 
• ei merkitse omasta arvosta ja 

loukkaamattomuudesta luopumista 
• ei merkitse rikosoikeudellisen vastuun lakkaamista 
• ei välttämättä johda täyteen yksimielisyyteen 

 



Vielä pari näkökulmaa 

• kivun, vihan ja satuttaneen tilanteen 
paljastaminen 

– vihan purkaminen turvallisessa tilanteessa? 

– ei pidä jäädä kiinni muistoihin ja vihaan, 
uskallettava luopua kaunasta 

• ei aina kerralla selvä: joskus joutuu 
käsittelemään toistuvasti mielessään 

• langenneessa maailmassa on odotettavissa, 
että meitä vastaan rikotaan 
– Arkinen anteeksiantamus ja lähimmäisen vikojen ja 

virheiden sietäminen 

 


