
Kolme huutoa kulkutaudin keskellä 

Kirjoitus on kopio Savonlinnan seurakunnan lehdestä Seurakuntauutiset 2/2020 

 

Parhaillaan jylläävä kulkutauti kertoo meille ja maailmalle, että elämämme kulku ei 

loppujen lopuksi ole meidän hallinnassamme.  

Minäkään en tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani tiedä, millainen tilanne on omassa 

elämässäni tai Savonlinnan seudulla sen ilmestyessä. Nyt 24. maaliskuuta tilanne on 

hyvä. Mutta onko tämä tyyntä myrskyn edellä? Vai meneekö myrsky ohi?  

Pari päivää sitten eli Marian päivänä toimitin Tuomiokirkossa historiallisen 

jumalanpalveluksen. Paikalla ei saanut olla ketään muita kuin jumalanpalveluksen 

toimittajat. Muut osallistuivat etäyhteyden kautta.  

Marian päivän raamatunteksteissä puhuttiin naisista, joilla on ollut tärkeä rooli 

Jumalan johtamassa pelastushistoriassa. Mutta oli noissa kolmessa tekstissä muukin 

yhteinen asia kuin merkittävät naiset. Se on huuto.  

Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoi siitä, kuinka syntiin langennut ihmispari 

piiloutui Jumalaa paratiisin puiden sekaan. Jumala etsi heitä ja huusi: ”Missä sinä 

olet!” (1. Moos 3:8-15).  

Luukkaan evankeliumi kertoi kahden raskaana olevan naisen kohtaamisesta. Elisabet 

huusi kovalla äänellä häntä tapaamaan tulleelle Marialle: ”Siunattu olet sinä, naisista 

siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että 

Herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, 

lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama 

lupaus on täyttyvä!” (Luuk. 1:39-45).  

Galatalaiskirje kertoi, että Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan vapauttamaan 

meidät. Hän on kuolemallaan ja ylösnousemisellaan tehnyt meistä Jumalan lapsia, ja 

siksi Jumala on lähettänyt sydämiimme Poikansa Hengen, joka huutaa Jumalalle: 

”Abba! Isä!” (Gal. 4:3-7).  

Oli tulevaisuus miten epävarma tahansa, koronavirusepidemiaa voi tarkastella 

noiden kolmen huudon avulla. Niiden sanoma pysyy samana, riippumatta siitä, mikä 

tilanne on viikon tai kahden kuukauden päästä.  

Ensinnäkin: Tämän kulkutaudin kautta Jumala huutaa ihmiskunnalle ja jokaiselle 

yksilölle: ”Missä sinä olet!” Me ihmiset olemme luonnostamme hylänneet Jumalan 



ja kuvittelemme pärjäävämme ilman häntä. Kulttuurimme johtavat ajattelijat 

sanovat jopa, että Jumala on kuollut. Tällaisten koettelemusten avulla Jumala 

huutaa meitä takaisin kotiin, palaamaan hänen yhteyteensä. Hän on edelleenkin 

maailmankaikkeuden Luoja, jossa on ihmiselämän merkitys.  

Toinen huuto, Elisabetin ilohuuto Marialle, kuuluttaa meille, että Jumala on 

valmistanut tien takaisin hänen luokseen. Se tie on Jumalan Poika Jeesus, joka sikisi 

Pyhästä Hengestä neitsyt Marian kohdussa. Raskaana oleva Elisabet tajusi, miten 

valtava armo Marian Pojassa ihmiskunnalle tarjotaan.  

Kolmas huuto on äänetön. Silti se on niin voimakas, että Jumalan sana nimittää sitä 

huudoksi. Se on Pyhän Hengen vaikuttama huokaus, jolla kristitty puhuttelee 

Jumalaa: ”Isi!” (abba = isi). Se on turvallinen luottamus eli usko siihen, että minä 

saan Jeesuksen takia olla Jumalan lapsi. Hän on sovittanut syntini ja palauttanut 

minut sen Jumalan lapseksi, joka rakkaudessaan huhuilee kadonneen ihmisen 

perään.  

Kaikki kolme huutoa kuuluvat tämän kulkutaudin aikana. Jumala kutsuu ja etsii 

jokaista meistä. Kukaan ei ole niin ehjästi hänen omansa, etteikö Jumalan tarvitsisi 

huutaa hänelle: ”Missä sinä olet!” Mutta vielä enemmän tätä kriisiä koskee 

Elisabetin huudon kaltainen riehaantunut ilohuuto: Kolme huutoa kulkutaudin 

keskellä SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤ Seurakuntauutiset ilmestyy seuraavan 

kerran pe 29.5. 2020. Palaute ja juttuideat: savonlinnan.tiedotus@evl.fi Sammeli 

Juntunen kirkkoherra Meille on syntynyt Vapahtaja! Hän on noussut kuolleista! 

Meidän ei enää tarvitse piilotella Jumalaa! 

 Myös se kolmas huuto, se hiljainen, kuuluu tähän aikaan. Pyhä Henki vaikuttaa 

meissä uskoa. Anna hänen vakuuttaa itsesi siitä, että Jeesus on maailman Pelastaja! 

Jos uskon äänetön ”Isi”- huuto pääsee valtaamaan sydämesi, sinun ei tarvitse 

kauhistua tätäkään koettelemusta. Vaikka kuolisit, siitä huolimatta sinä olet 

Jeesuksen takia Jumalan lapsi. Se on asia, joka ei pääty edes kuolemassa. Ei, vaan 

silloin se vasta toden teolla alkaa. Sillä Jeesus on ylösnousemuksessaan voittanut 

kuoleman. Se koskee myös sinua.  

Ps. Älköön kukaan luulko, että uskon varjolla kehottaisin olemaan välittämättä 

viranomaisten ohjeista. Päinvastoin! Niitä on noudatettava tarkasti! Se on neljäs 

huuto, jota on kuultava. 
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