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Koronavirus leviää kovaa vauhtia ja aiheuttaa hengi-
tysteiden sairauden, jota kutsutaan nimellä Covid-19.

Tämän sairauden varmistettujen tartuntojen ja kuolintapa-
usten määrä kasvaa jatkuvasti. Samanaikaisesti yritetään 
löytää virukselle vasta-aine. Ennalta ehkäisevät toimenpi-
teet ovat tänä aikana erityisen tärkeitä. Jos joku on saanut 
tartunnan, täytyy tämä henkilö panna karanteeniin, jotta 
estettäisiin tartuntojen leviäminen. On myös tärkeää saada 
selville henkilöt, joihin tartunnan saanut oli ollut yhtey-
dessä, jotta kaikki mahdolliset tartuntaketjut voitaisiin kat-
kaista. 

Onko meidän syytä huolestua?
Hengitystiesairaus Covid-19 sai alkunsa joulukuun lopus-
sa 2019 kiinalaisessa miljoonakaupungissa Wuchanissa ja 
on siitä lähtien kehittynyt maailmanlaajuiseksi epidemiak-
si. Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti 11. maaliskuu-
ta 2020 koronavirusepidemian virallisesti pandemiaksi. 
Koronaviruksen nopea leviäminen antaa ehdottomasti 
syytä huoleen. Varotoimet ovat todella tarpeen.
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Jo yli kolmetuhatta vuotta sitten – niin Raamatussa kerro-
taan – eristettiin ihmiset, joilla oli tarttuva ihotauti. Heidän 
täytyi elää tarkasti erossa muista ihmisistä (katso 3. Mooses 
13:46; Raamattu).

Nykyajan ihmisestä tuntuu julmalta kohdella sairaita sillä 
tavalla. Mutta periaatteessa tämän päivän menetelmä on 
verrattavissa raamatullisen ajan käytäntöön. Kutsumme 
menetelmää karanteeniksi.

Kuinka voimme suojella itseämme?
Pandemian leviämisen hidastaminen ja kansalaisten ter-
veyden suojeleminen edellyttävät erityisiä varotoimia. 
Niihin kuuluvat ennen kaikkea korkeat hygieniastandardit, 
sosiaalisten kontaktien minimointi, käsien pesu, etäisyy-
den pitäminen toisiin henkilöihin sekä tietyissä tilanteissa 
hengityssuojaimien käyttö. On myös tärkeää lisätä vastus-
tuskykyä terveellisen ruokavalion avulla.

Mutta ovatko mainitut varotoimenpiteet riittäviä taatak-
seen meille turvallisuuden? Huomaamme nopeasti, että 
ne eivät juuri vähennä huoliamme. 

Haluaisin viitata erityisesti yhteen tärkeään näkökulmaan, 
jota ei tässä tilanteessa saa sivuuttaa. Raamattu sanoo, että 
Jumala pystyy suojelemaan jokaista ihmistä. Siellä lukee:

“Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuol-
ta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka 
riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 



tuhat miestä ja ympäriltäsi kymmenentuhatta, sinä 
säästyt.“ (Psalmi 91: 5-7)

Juuri tämän Israelin kansa koki Egyptissä. Kun egyptiläis-
ten joukossa kuoli yhtenä yönä joka perheen esikoinen, 
kaikki israelilaiset pelastuivat. Kukaan heistä ei kuollut 
(katso 2. Mooses 12:12-13). Jo vedenpaisumuksen aikaan 
Jumala säästi joitakin, jotka luottivat häneen.

Voimmeko odottaa saavamme saman suojan? Elämän 
todellisuus näyttää, että monet ihmiset kuolevat sairauk-
siin ja menettävät henkensä katastrofien ja sotien kautta. 
Meidän täytyy ottaa huomioon myös tapaukset, jolloin 
emme säästy kärsimykseltä. Vaikka edellä maininut esi-
merkit eivät sovikaan suoraan tilanteeseemme, ne osoit-
tavat kuitenkin Jumalan suuren vaikutusvallan. Hän pystyy 
varjelemaan meitä kaikilta vaaroilta.

Rohkaiseva esimerkki meille siitä, miten Jumala auttaa 
hädässä, on Babylonin maakunnassa hallitsevan kolmen 
juutalaisen, Sakrakin, Mesakin ja Abed-Negon kokemus, 
josta kerrotaan Raamatussa. Heiltä ja kaikelta kansalta 
odotettiin, että he palvoisivat kuningas Nebukadnessarin 
kultaista kuvapatsasta. Jokainen, joka ei totellut käskyä, 
heitettiin tuliseen uuniin. Näille kolmelle oli selvää, että 
he palvoisivat vain Jumalaa. Siksi he vastasivat kuninkaalle 
seuraavasti: 

“Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan 
meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät 
myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisi-



kään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun juma-
liasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka 
olet pystyttänyt, me emme kumarra.” (Daniel 3: 17-18)

Nämä kolme hallitsijaa eivät tienneet, miten kaikki päät-
tyisi. Kuitenkin he halusivat pysyä Jumalalle uskollisina 
myös silloin, kun se merkitsisi heille kuolemaa. Heidät 
heitettiin todellakin tuleen ja he kokivat, kuinka Jumala 
suojeli heitä eikä heille tapahtunut mitään. Mitä voimme 
päätellä siitä? Aivan varmasti voimme sanoa, että Jumala 
voi varjella ihmisiä, jotka luottavat häneen, ja kantaa heitä 
yli elämän suurimpien ongelmien. Mutta silloinkin, kun 
sairaus, kärsimys tai kuolema odottaa heitä, he tietävät 
tarkasti, että heidän turvansa on Jumalassa. He luottavat 
Jumalan johdatukseen ja siihen, että kaikki koituu heille 
parhaaksi.

Epidemia, jolla on traagiset seuraukset
Vaikka vakava koronavirusepidemia askarruttaa meitä päi-
västä päivään, meidän pitäisi kuitenkin miettiä sitäkin, että 
on olemassa toinenkin “sairaus”, joka on vielä paljon traa-
gisempi kuin covid-19. On ihan oikeutettua olla huolissaan 
koronaviruksen leviämisestä. Moni on saanut tartunnan ja 
tartuttaa muita tietämättään.

Mutta on olemassa “virus”, joka on paljon salakavalam-
pi. Pahin “virus”, joka on olemassa, on samalla tavalla usein 
huomaamaton. Moni ei ota sitä huomioon. 



On kysymys “synnistä”. Sana “synti” on raamatullinen käsite 
ja kuvaa ihmisen tilaa, ihmisen, joka on erossa Jumalasta. 
Käsite “synti” ei kuvaa ainoastaan meidän pahoja tekojamme 
vaan myös väärää elämäntapaamme. Ihminen, joka tekee 
syntiä, ei elä sen hyvän suunnitelman mukaan, jonka Jumala 
on valmistanut hänelle, vaan vastustaa Jumalan tahtoa. 

Jumala haluaisi, että eläisimme sekä hänen että ihmisten 
kanssa sopusoinnussa. Synti kuitenkin tuhoaa ihmisten 
keskinäisen yhteyden ja suhteemme Jumalaan.

Maailmamme on monessa suhteessa raiteiltaan.  
Se on täynnä vihaa, terroria, sotia ja henkilökohtaista 

kärsimystä. Jokainen meistä tulee siitä jossakin 
muodossa osalliseksi.

Joudumme elämässämme yhden jos toisenkin “sirpaleka-
san” eteen emmekä usein tiedä enää, mitä tehdä. Virus on 
ottanut meidät täysin valtaansa. Ihmissuhteet rikkoutuvat, 
perheet särkyvät, maitten välillä on sotia. Synnin virus ei 
ole kuitenkaan vielä kasvanut vaikutukseltaan äärimmil-
leen. Synnin traagisin seuraus on, että se erottaa meidät 
Jumalasta. Tämä ero pysyy ikuisesti. 

Kuvittele, että Sinun pitäisi pysyä koronaviruksen takia 
karanteenissa kahden tai kolmen viikon sijasta lopun elä-
määsi! Tämä olisi tietysti kauhea ajatus. Mutta synnin viruk-
sella on niin traagisia seurauksia, että se ei pane ihmistä 
ainoastaan pariksi viikoksi tai kuukaudeksi karanteeniin, 
vaan koko ikuisuudeksi. Tämä tarkoittaa, että ihminen on 
suljettu ainaisiksi ajoiksi Jumalan läsnäolosta ja siten tai-
vaasta. Häntä odottaa kuoleman jälkeen kauhea paikka 
erossa Jumalasta. 

Epidemia, jonka voi voittaa
Jos seuraukset, jotka synnin virus aiheuttaa, ovat näin 
vakavia, miten tärkeää onkaan tietää, kuinka siitä voi 
parantua! Jumala itse huolehti siitä. Hän lähetti Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan, vapauttaakseen 
meidät synnin viruksesta. 



Jeesus kuoli Golgatan ristillä joka ikisen ihmisen syntien 
puolesta. Hän maksoi elämällään seurauksista, jotka synti 
toi tullessaan: Hän otti syntivelkamme kannettavakseen, 
jotta me saisimme anteeksiannon. Ei kukaan ole kuiten-
kaan automaattisesti syntivelasta vapaa.

Jos sairas haluaa tulla terveeksi, hänen täytyy myös ottaa 
lääkettä, joka voisi auttaa häntä. Samalla tavalla mei-
dän täytyy ottaa vastaan lääke, jota Jumala tarjoaa meil-
le. “Lääke” syntiimme on Jeesus Kristus. Ota se vastaan! 
Raamatussa lukee:

Vain Jeesus voi tuoda pelastuksen. Ei mikään eikä 
kukaan muu koko maailmassa voi pelastaa meitä. 
(katso apostolien teot 4:12)

Kuinka Jeesus vapauttaa meidät synnistä? Ensinnäkin 
meidän täytyy ymmärtää, että meissä asuu synnin virus 
ja olemme tulleet syyllisiksi Jumalan edessä. Seuraavaksi 
meidän täytyy pyytää Jeesukselta anteeksi kaikkia synte-
jämme ja kutsua hänet elämäämme. 

Miten tämä tapahtuu konkreettisesti? Ota yhteys 
Jeesukseen Kristukseen rukoillen avoimesti. Kiitä hänta 
siitä, että hän kuoli Golgatalla syntiesi puolesta. Pyydä 
häneltä anteeksi syntejäsi ja kutsu hänet elämääsi. Sano, 
että haluat kuulua hänelle ja että hänellä tulee tästä lähtien 
olla päätösvalta elämässäsi. Luovuta elämäsi Jeesuksen 
Kristuksen huostaan!
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Jos olet antanut elämäsi Jeesukselle juuri kuvaamalla 
tavalla, voit olla varma, että Jeesus on antanut Sinulle kaik-
ki syntisi anteeksi ja tehnyt Sinusta Jumalan lapsen. Olet 
täten vapaa synnin viruksesta ja saat iloita siitä, että olet 
kerran hänen luonaan taivaassa. 

Jos olet kokenut tämän, niin käänny vielä kerran rukoillen 
Jeesuksen puoleen ja kiitä häntä kaikesta, mitä hän on 
tehnyt puolestasi. Tämä päivä ja tämä ratkaisu ovat alku 
uudelle elämällesi Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Lue tästä lähtien säännöllisesti Raamattua, oppiaksesi tun-
temaan yhä paremmin Jumalan tahdon. Rukoile säännöl-
lisesti Isää Jumalaa ja hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta. 
Etsi yhteyttä toisiin ihmisiin, joilla on myös henkilökohtai-
nen suhde Jeesukseen ja jotka elävät hänen kanssaan.

Täytyykö meidän olla huolissamme? Haluaisin rohkaista 
Sinua panemaan toivosi Jumalaan ja uskomaan elämäsi 
Jeesukselle Kristukselle. Ehkä huoli covid-19-viruksesta 
auttaa Sinua, että tulet vapaaksi pahimmasta “viruksesta”, 
mitä ylipäätänsä on olemassa, synnistä.
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