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Nykyään on lanseerattu uusi termi: koronasynti. Tällä tarkoitetaan sitä, että rikotaan tietoisesti tai 
leväperäisyyttään asetettuja rajoituksia tai suosituksia, joilla pandemiaa pyritään saamaan kuriin. 
Leväperäinen toimintani saattaa koitua useamman tartuntaketjun kautta siihen, että joku ihminen 
lopulta menehtyy.  
 
Äkkiseltään voi tuntua, että aika rajua käyttää tässä yhteydessä termiä synti. Oikeastaan se ei ole 
kuitenkaan kovin kaukaa haettu. Todellisuudessa usea asia, jota me teemme väärin joko tietoisesti 
tai sitten asenteella, ei tästä nyt oikein kenellekään lopulta mitään haittaa ole, saattaa johtaa 
monimutkaisten ketjujen kautta todelliseen haittaan toiselle ihmiselle. Esimerkkinä nyt vaikkapa 
vain korona ohella toinen tämän hetken suurin globaali ongelma, ilmastonmuutos.  
 
Sinänsä moni asia, jota teemme, ajattelemme tai minkä hiljaa hyväksymme, on suoraan ilman 
monimutkaisia ketjujakin nähtävissä heti eettisesti vääräksi tai toiselle vahinkoa aiheuttavaksi. 
 
Kerrotaan tarinaa kahdesta vanhasta rovastista, jotka keskustelivat seurakuntiensa hengellisestä 
tilasta. Toinen kysyi toiselta: mitenkäs sinun seurakunnassasi on tilanne parannuksen teon 
suhteen? Siihen toinen totesi hieman lakonisesti: vain yksi on tehnyt parannuksen ja hänkin 
toisten synneistä. Tämä pätee jopa koronasyntiin. Ainakin itse olen saanut itseni kiinni siitä, että 
olen kiinnittänyt huomiota toisen henkilön rajoitusten rikkomiseen, mutta ollut leväperäisempi 
oman toimintani kohdalla.  
 
Kiinnostavaa on, että julkisuudessa on alettu puhua sellaisesta käsitteestä kuin koronasynti. Tämä 
siksi, että tiedämme, että synti termi sinänsä on kärsinyt inflaatiota ja koetaan jotenkin elämälle 
vieraaksi. Ajatteleehan moni, ettei sellaisilla termeillä kuin synti tai armo, niillä ei ole enää 
nykyihmiselle mitään merkitystä.  
 
Samoin usein kuulee sanottavan, että tuonpuoleisen pelastuksen sijaan etsin nykyään 
tämänpuoleista merkitystä. Tämä on varmasti tottakin. Silti pohjimmiltaan on kyse ehkä samasta 
asiasta, ei eri asioista. Pelastus on jotain, joka ei ole vain tuonpuoleista varten, vaan tätä elämää 
varten. Se on jotain, joka antaa suunnan koko elämälle. Usko muuttaa ihmistä. Ihmisestä tulee 
rohkeampi, ihminen näkee arvonsa. Synnistä vapautuminen ei ole vain tuonpuoleinen asia, vaan 
tämän päivän, minun ja minun ihmissuhteideni asia. Kyse on juuri merkityksestä, mitä varten minä 
oikein elän, mikä tarkoitus minun elämälläni on. Minut kutsutaan elämään toista kannustaen ja 
häneen jälki jättäen jo tätä elämää.  
 
Puhuessamme pelastuksesta puhumme myös uskosta. Samoin kuin synnin kohdalla, uskonkin 
kohdalla puhumme helposti mieluummin toisen ihmisen uskosta. Pahimmillaan mittaamme sitä, 
ehkä jopa arvostelemme. Uskoa ei voi mitata. Lopulta ei ole kyse edes jostain, mitä minä voisin 
itsestäni puristaa, hankkia tai ansaita. Kyse on lahjasta, jonka saan ja jonka edessä joudun myös 
olemaan nöyrä.  
 
Kirkkoisä Augustinus opetti aikanaan: ”Uskovana voi mielestäni pikemminkin pitää sellaista, joka 
tietää, keneltä anoa sitä, mitä häneltä vielä puuttuu, kuin sellaista, joka luulee omakseen sitä, mitä 
hänellä on.” 
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Uskon mitta on yksin Kristuksessa. Ja Kristuksen mitta meitä kohtaan on rakkaus. Hän ei hylkää, ei 
sinua eikä minua. Epätoivon, hämmennyksen tai häilyvän uskon keskellä meitä kutsutaan 
katsomaan yksin Kristukseen. Meitä ei kutsuta tuijottamaan itseämme, vikojamme tai 
kykenemättömyyttämme. Meidät kutsutaan katsomaan Kristusta. Tai jos ei jaksa katsoa, niin 
ikävöimään Kristusta ja hänen puoleensa oman vaillinaisuuden, heikon uskon ja arkipäivän 
kuormien keskeltä.  
 
Synti ei olekaan ainut kristillinen termi, joka tähän pandemian aikaan on tullut uudelleen framille. 
Menneellä viikolla täällä Oulussa julkaistiin hanke, oikeammin kampanja, joka on otsikoitu: ”Oulu 
haluaa lähimmäisenrakkauden esimerkkikaupungiksi.” Kampanjassa haastetaan ihmisiä löytämään 
uudelleen naapurinsa ja naapuriapu.  
 
Pelastus on jotain tuonpuoleista. Samalla se on kuitenkin myös selkeästi jotain, joka tapahtuu juuri 
nyt. Usko on vaarallista. Se näet ei muuta vain ihmistä. Se muuttaa myös maailmaa. Sinä muutat 
maailmaa, kun katsot Kristukseen ja näet lähimmäisesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


