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ERISTYKSISSÄ

Väinö Hotti

Luonnollinen tila
"Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä” (1. Moos.2:18).
Tämä Jumalan toteamus aikojen alussa pitää edelleen paikkansa. Alun perin tämä koski miehen ja
naisen välistä suhdetta; mies ja nainen kuuluvat saumattomasti yhteen. Toisaalta ihminen on
”yhteisöllinen”. Ihminen on ”sosiaalinen” yksilö, tai rumasti sanottuna ”sosiaalinen eläin”.
Edelleen ihmisen ei ole hyvä olla yksinään siinä mielessä kuin Kristinoppi sanoo: ”Jumala on luonut
ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sentähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa” (KO 1
/48).
I Sairaalaeristys
Kävin äskettäin vaimoani katsomassa terveyskeskuksessa. Siellä minut ohjattiin huoneeseen, jonka
ovessa oli kyltti ERISTYSHUONE. Tällaisessa huoneessa vierailu on rajoitettua. Potilaassa saattaa
olla jokin ”pöpö”, jonka tähden sovelletaan erikoissääntöjä.
II Vankilaeristys
Kun kansalainen syyllistyy rikoksiin, hänet voidaan laittaa ”eristysselliin”, vankilaan. Täten
suojellaan muita kansalaisia.
III Uskonnollinen eristys
Hengellisessä mielessä ihminen voi joutua eristyksiin. Oikea ja terveellinen ”yhteisö” olisi
EKKLESIA. Kun ihminen lähteen johonkin lahkoon, hän eristää itsensä ”vankilaan”. Hän tällöin voi
kuitenkin nähdä unta ”vapaudesta”. Toisaalta yksityinen uskova voi joutua eristetyksi toisten
uskovien joukosta: ”Emme leiki sinun kanssasi!” Suomalainen hengellinen miljöö on eristyssellejä
(lahkoja) täynnä!
IV Lahkolainen - häkkilintu:
Lahkolaisuus kahlitsee tehokkaasti uskoon tulleen. Saatana pettää hänet luulottelemaan, että
hänen kuppikuntansa on EKKLESIA. Hänen silmänsä ovat tyystin sokeutuneet, ettei hän voi nähdä
Kristuksen todellista seurakuntaa. Galatalaiset olivat joutuneet lahkokahleisiin:
”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette
langenneet pois armosta” (Gal.5:4).
Lahkolaisuuteen lankeaminen oli niin vakava asia, että se oli syönyt kaikki vanhurskauttamisessa
saadut eväät; he joutuvat palaamaan takaisin ”lähtöruutuun”:
”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä”
(Gal.4:19).
V Jumalan aitauksessa
”Ja Bileam nousi aamulla, satuloi aasintammansa ja lähti matkaan Mooabin päämiesten kanssa.
Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha, ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä, hänen
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ratsastaessaan aasintammallaan, kaksi palvelijaa mukanansa. Kun aasintamma näki Herran enkelin
seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä, niin se poikkesi tieltä ja meni peltoon. Mutta Bileam
löi aasintammaa palauttaaksensa sen tielle. Sitten Herran enkeli asettui solaan viinitarhojen välille,
jossa oli kiviaita kummallakin puolella. Kun aasintamma näki Herran enkelin, niin se painautui
aitaan ja likisti Bileamin jalkaa aitaa vasten. Ja hän löi sitä vielä kerran. Silloin Herran enkeli taas
meni edemmäs ja asettui ahtaaseen paikkaan, jossa ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä
vasemmalle” (4. Moos.22:21-26).
”Hän on aidannut tieni, niin etten pääse ylitse, ja on levittänyt pimeyden poluilleni” (Job 19:8).
VI Saatanan kaksi tyrmää
1. ”Jättiläinen (Epätoivo) ajoi heitä edellään ja heidät linnaansa, jossa heitti heidät pimeään ja
likaiseen, pahalta haisevaan vankiluolaan. Siellä he saivat maata keskiviikkoaamusta lauantaiiltaan asti ilman leivän murua tai pisaraakaan vettä juomaksi, ilman valoa heikossa tilassa,
kaukana ystävistä ja tuttavista (Ps.88:19)…Aamulla Epätoivo meni heidän luoksensa entiseen
kolkkoon tapaansa ja havaitessaan heidät hyvin sairaiksi ruoskimisen jäljeltä hän sanoi, että koska
he eivät kuitenkaan enää koskaan pääsisi vapaiksi sieltä, heidän ainoa pelastuksensa olisi heti
surmata itsensä joko veitsellä hirttäytymällä tai myrkyllä” (John Bunyan, Kristityn vaellus, ss.131132).
2. Selittäjä: Viivy vielä, kunnes olen näyttänyt sinulle vähän enemmän; sitten saat jatkaa matkaasi.
Sitten hän tarttui hänen käteensä ja vei hänet aivan pimeään huoneeseen, jossa istui mies
rautaristikon takana…
Mies: Olin kerran elävä, vilpitön kristinuskon tunnustaja (Luuk.18:13) sekä omissa että muittenkin
silmissä. Luulin kerran olevani sovelias taivaan kaupunkiin ja iloitsinkin ajatellessani kerran sinne
tulevani.
Kristitty: Mutta mitä sinä nyt olet?
Mies: Olen epätoivoinen mies, suljettuna tähän rautahäkkiin, josta en voi päästä ulos, en voi!
Mies: Minä lakkasin valvomasta ja olemasta raitis. Annoin himoilleni vallan, tein syntiä sanan
valoa ja Jumalan pyhyyttä vastaan; tein Hänen Henkensä murheelliseksi, ja Hän luopui minusta.
Vihoitin Jumalan, ja Hän jätti minut. Olen niin paaduttanut sydämeni, etten voi katua…
Mies: Jumala on kieltänyt minulta katumuksen. Hänen sanansa ei kehoita minua mitään
uskomaan. Hän itse on minut sulkenutkin tähän rautaristikkoon, eivätkä kaikki maailman ihmiset
voi johtaa minua ulos. Voi iankaikkisuus! Iankaikkisuus! kuinka voin kestää sen kurjuuden, mikä
minua odottaa iankaikkisuudessa? (mt.ss.39-40).
VII Veljien hylkäämänä
”Kun Joosef sitten tuli veljiensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäliepeisen,
hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon; mutta kaivo
oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. Senjälkeen he istuivat aterioimaan. Ja kun he nostivat silmänsä,
näkivät he ismaelilaismatkueen tulevan Gileadista; heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia,
balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. Silloin Juuda sanoi veljillensä: "Mitä
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hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? Tulkaa,
myykäämme hänet ismaelilaisille, mutta älköön kätemme sattuko häneen, sillä hän on meidän
veljemme, meidän omaa lihaamme." Ja hänen veljensä kuulivat häntä” (1. Moos.37:23-27).
”Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun
ystäväini huoneessa" (Sak.13:6).
”Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: 'Minun poikaani he
kavahtavat'. Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 'Tämä on perillinen;
tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä'. Ja he ottivat hänet kiinni ja
heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat” (Matt.21:37-39).
”Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin; mutta he kaikki pelkäsivät
häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei
hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli
puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä”
(Apt.9:26,27).
Pakollista ja vapaaehtoista
Eristäytyminen voi olla pakollista. Tämä tapahtuu sairaalassa ja vankilassa. Muutamat ihmiset ovat
”havukka-ahon ajattelijoita”, jotka viihtyvät yksin. He ovat ”erakkoluonteita”; näitä on sekä
uskovien että ei-uskovien keskuudessa. Tämä on kuitenkin epätervettä; tästä voi seurata
”mökkihöperyys”. Uskovan kohdalla tämä helposti poikii hurmahenkisyyttä. Kun ihminen lähtee
lahkoon, hän tekee sen vapaaehtoisesti – tosin saatanan pettämänä.
Raamatullinen eristys
Fyysistä sairautta seuraa eristyminen:
”Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen: "Jos jonkun ihoon tulee nystyrä tai ihottuma tai
vaalea pilkku, niinkuin pitalitauti olisi tulemassa hänen ihoonsa, vietäköön hänet pappi Aaronin tai
jonkun hänen poikansa, pappien, eteen. Ja jos pappi tarkastaessaan sairasta paikkaa ihossa
huomaa, että karvat sairaassa paikassa ovat muuttuneet valkoisiksi ja että se paikka näyttää
muuta ihoa matalammalta, on se pitalitautia; ja niin pian kuin pappi on sen huomannut,
julistakoon hän hänet saastaiseksi” (3. Moos.13:1-3).
”Joka sairastaa pitalia, hän käyköön rikkirevityissä vaatteissa, tukka hajallaan ja parta peitettynä ja
huutakoon: 'Saastainen, saastainen!' Niin kauan kuin sairaus hänessä on, olkoon hän saastainen;
saastaisena hän asukoon yksinänsä, hänen asuinsijansa olkoon leirin ulkopuolella” (1.
Moos.13:45,46).
Tänään ei pitalitauti Suomessa tuo eristyneisyyttä. Mutta kun ihminen on tavalla tai toisella sairas,
ystäviä ei paljon parveile ympärillä. Job sai myös tämän kokea:
”Läheiseni ovat minusta luopuneet, ja uskottuni ovat unhottaneet minut. Ne, jotka talossani
majailevat, ja palvelijattareni pitävät minua muukalaisena, minä olen tullut vieraaksi heidän
silmissään” (Job 19:13,14).
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”Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on
kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua" (Joh.5:7).

KRISTUS VAPAUTTAA
”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” (Joh.8:36).
1. Sairaalasta:
”Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät
seisomaan loitommaksi; ja he korottivat äänensä ja sanoivat: "Jeesus, mestari, armahda meitä!"
Ja heidät nähdessään hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille". Ja tapahtui heidän
mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi
takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti
häntä; ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen
puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa
ylistämään, kuin tämä muukalainen?" Ja hän sanoi hänelle: "Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut
pelastanut" (Luuk.17:12-19).
”Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta. Kun Jeesus näki hänen
siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla
terveeksi?" Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun
vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua". Jeesus sanoi
hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy". Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi”
(Joh.5:1-9).
2. Vankilasta:
”Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin
olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankeuteen ja jätti
neljän nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi, aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet
kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta
Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet
oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla; ja vartijat
vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa
loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen: "Nouse nopeasti!" Ja kahleet
putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle: "Vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi". Ja
hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle: "Heitä vaippa yllesi ja seuraa minua". Ja Pietari lähti ja
seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli
näkevänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei
kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua; ja
yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän: "Nyt minä totisesti tiedän, että
Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan
kansa odotti" (Apt.12:3-11).
”Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan
tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen
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ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat
ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin
että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet
irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi
surmata itsensä, luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee
itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä". Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi
vavisten Paavalin ja Silaan eteen” (Apt.16:23-29).
3, Lahkolaisuudesta
Kun lahkolainen kokee ”toisen uudestisyntymän” tullessaan valtakuntakristityksi, hänen
sydämestään kumpuaa häkistä vapautuneen linnun riemullinen laulu:
Rakkahin Jeesus, sä aarteeni parhain, Turvana mulla on kuolemasi. Kiitos, kun teiltä sä korjasi
harhain, Kirjaasi piirtäen mun nimeni. Kristus on toivoni maan pimennoissa, Valkeus teilläni
matkalla maan. ”Paula on rikki ja lintu on poissa”, Niin minä riemulla laulaa nyt saan! (HLV
170:4).
Lahkolaisuus eristää, poissulkee (eksklusiivinen) sekä Kristuksen että toiset uskovat:
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on
keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).
”Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki
ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu
yhteyteen Kristuksessa, s.161). -Yhteys Kristukseen ja toisiin uskoviin (jotka ovat Kristuksessa)
kulkee käsi kädessä kuin ”siamilaiset kaksoset”!
MAAILMAN SUHTAUTUMINEN USKOVAAN
Uskova on sairas
Uskovaa pidetään epänormaalina ja tärähtäneenä. Hän on ”ruttotautinen”. Hän saa sairaan
kohtelun. Häneen ei pidetä yhteyttä. Hänet ”vaietaan kuoliaaksi”. Hänet eristetään.
”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman
juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies, ja hän on koettanut pyhäkönkin
saastuttaa. Sentähden me otimme hänet kiinni” (Apt.24:5,6).
Luther: ”Paavalilainen sanonta: ´maailma on minulle ristiinnaulittu`, toisin sanoen, päättelen
maailman kadotukseen tuomituksi; ´ja minä maailmalle`, toisin sanoen, maailma vuorostaan
päättelee minut kadotukseen tuomituksi. Me siis ristiinnaulitsemme ja kadotukseen
tuomitsemme toinen toisemme: minä kiroan perkeleen myrkkynä maailman koko vanhurskauden
ja opin; maailma vuorostaan kiroaa minun oppini ja tekoni, päättelee minut ruttoisaksi mieheksi,
vääräoppiseksi, kapinalliseksi” (Luther, Gal. kirj. sel. ss.693-694).
”Hurskaat taas puolestaan sanovat maailmaa – niin, ´maailma` ei Pyhässä Raamatussa merkitse
vain julkijumalattomia rikollisia, vaan niitäkin, jotka ovat hyvin vilpittömiä, hyvin viisaita ja hyvin
pyhiä – perkeleen lapsiksi, joka tarkkaan seuraa isänsä askeleita” (mt.ss.694-695).

