
 

TUNTEMATON TAUTI? 

 
Tämänhetkisestä vallitsevasta tilanteesta on kirjoitettu paljon ja tullaan varmasti kirjoittamaan 
vielä paljon lisää. Tilanne on lähes kaikille meille ennalta kokematon. Tulevaisuutta ei kukaan osaa 
varmaksi ennustaa, tilanteet elää ja uutta tietoa tulee koko ajan. Lapset on eristetty opiskelemaan 
koteihinsa ja moni vanhempi on jäänyt etätöihin tai huolehtimaan lapsista. Vanhempia ihmisiä ja 
riskiryhmiä on pyydetty minimoimaan kontaktit muihin ihmisiin. Lähes kaikki totuttu vapaa-ajan 
toiminta on laitettu jäihin. Monen ihmisen toimeentulo horjuu ja maailmantalous vavahtelee. 
  
Eilen illalla ovea lukkoon laittaessa mietin, että tuo pieni ja ihmissilmälle näkymätön virus on 
saanut kyllä paljon aikaan. Kukaan ei sitä näe, mutta sen vaikutukset näkyvät kaikille sekä 
kaikkialla. Oven sulkemisella sen tuloa sisään voi rajoittaa, mutta varmaksi ei voi estää sen 
tulemista. Ihmiset koittavat suojautua siltä monilla hyväksi havaituilla viranomaisohjeilla. Samalla 
odotetaan kuumeisesti ratkaisua viruksen kitkemiseen, joko lääkkeen tai rokotteen muodossa. 
Odotuksen keskellä pyritään varmistamaan oma selviäminen hamstraamalla lääkkeitä, ruokaa ja 
suojavarusteita. Pelko tuntemattomasta, sekä omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista saa meiltä 
jakamattoman huomion.  
 
Mitä tekisimme, jos kuulisimme vielä tätäkin vaarallisemmasta taudista? Taudista, joka on jo nyt 
levinnyt kaikkialle maailmaan, aina vastasyntyneestä kaikkein vanhimpaan. Tauti, joka ei kumarra 
valtioiden tai kansakuntien rajoja ja rajoituksia. Se ei myöskään välitä kansakunnan varallisuudesta 
tai sen lääkehoidon tasosta. Desinfiointi aineet ovat sille tuntematon käsite, eikä sitä vastaan auta 
suojapuvut tai maskit. Eristäytyminen tai oven lukkoon laittaminen on turhaa, koska se on jo 
sisällä. Kaikkien meidän sisällämme jo syntymästä asti. (Ps. 51:5) Sen vaikutukset eivät jää 
ainoastaan tämän maailman vaikutus piiriin, vaan yltää aina ikuisuuteen asti. Mitkään ihmisen 
omat teot eivät auta sitä vastaan. Mikään ihmisen keksimää lääke ei sitä tule taltuttamaan. Tauti 
on nimeltään synti. Tauti, joka johtaa väistämättä kuolemaan. Kuolemaan, joka on kuolemaa 
ajassa ja ikuisuudessa. (Room. 5:12, 6:23) Se rikkoo toinen toisiamme vastaan ja lopulta se erottaa 
meidät myös pyhästä Jumalasta ja ikuisesta elämästä. Sen vaikutukset näkyvät kaikkialla, jos vain 
haluaa ne nähdä. Sanomat sodista, kulkutaudeista, nälänhädästä ja kuolevista sekä kärsivistä 
ihmisistä ovat kaikki synnin seurausta. Synnin, joka tarttui meihin kaikkiin jo 
syntiinlankeemuksessa paratiisissa. (Room. 5:19) 
 
Onneksi kuitenkin tähän tautiin on olemassa meistä kaikista riippumaton lääke. Lääke on Jumala 
itse. Jumalan ainoa poika, Jeesus Kristus laskeutui alas kirkkaudesta lihaan ihmiseksi, yhdeksi 
meistä. Hän kulki läpi kärsimystien, kantaen syyttömänä kaikki meidän syntimme ja sairautemme. 
Meidän rikkomustemme tähden Jumalan Karitsa lävistettiin ja runneltiin, jotta me saisimme elää. 
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Kasteen ja uskon kautta meistä pestään pois synnin syyllisyys. Lupausten mukaan siinä meidät 
puetaan Kristuksen lahjavanhurskauteen. (Gal. 3:27) Niin ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, 
jotka Hänessä ovat. (Room. 8:1) Näin kristitty saa uskossa luottaa Jumalaan ja kääntyä Hänen 
puoleensa turvaten. Vaikka meitä pelottaisi tulevaisuus saamme uskoa, että meitä kannattelevat 
ikiaikaiset lävistetyt käsivarret, jotka lohduttavat kaikissa kauhuissa ja kantavat kerran meidät 
kaikki kuoleman virran yli ikuiseen elämään. Sitä ennen kaikukoon evankeliumi kuoleman 
voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta aina ja kaikkialla.  
 
Sitten kun eristäytyminen aikanaan loppuu ja palaamme normaaliin elämän rytmiin, niin 
toivottavasti osaamme entistä enemmän arvostaa keskinäistä kanssakäymistä ja yhteyttä. Eikä 
vähiten jumalanpalvelusta ja Herran pyhää ehtoollista, joissa kristityt yhdessä vastaanottavat 
Kristuksen moninaiset lahjat sekä riemuiten odottavat Karitsan hääjuhlaa.  
 
Jesajan luterilaisen seurakunnan vikaari, Jarno Gummerus 
 


