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NEUVONANTAJIA

Väinö Hotti

Kun Paavo Väyrynen lähti perustamaan uutta puoluetta, hän diplomaattisen viisaasti antoi
tunnustusta pääministeri Juha Sipilälle: ”Sipilä on hyvä mies, mutta hänellä on huono joukkue ja
huonot neuvonantajat.”
Onhan yleisesti tunnettua, että hallitusmiesten takana on neuvonantajia. Vaikkakin linjaus menee
yhden miehen piikkiin, ”neuvonantajat” ovat lopulta sen takana. Ratkaisu on kollektiivinen.

IHMEELLINEN NEUVONANTAJA
”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen
nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja” (Jes.9:5).
Kieltämättä ihmisistäkin toiset pystyvät antamaan toisia parempia neuvoja. Näin on myös
hallitustasolla. Mutta olisi eduksi, jos hallitusvastuussa olevat kääntyisivät ongelmien tullessa myös
”taivaan puoleen”. Näin teki mm. kuningas Daavid. Hallituksen ”työkalupakista” pitäisi
välttämättä löytyä myös RAAMATTU!
Pyhä Henki – ylin neuvonantaja
Yleensä koulutus ja oppiarvot kulkevat käsi kädessä. Jumalan maailmassa ei kuitenkaan ole näin.
”Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä” (Snl.9:10).
”Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:9).
”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet” (Room.1:22).
”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä
maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas” (1. Kor.3:18).
”pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet
ovat kätkettyinä” (Kol.2:2,3).
”Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään
opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on
myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä” (1. Joh.2:27).
Tarvitseeko uskova opetusta?
Se, että Pyhä Henki on uskovan ”kotiopettaja”, ei sulje kuitenkaan pois inhimillisiä opettajia. On
ylpeyttä ja itseriittoisuutta kieltää opettajien merkitys. On nöyrryttävä myöntämään, että toisille
on annettu enemmän lahjoja kuin meille. Evankeliumi on varsin laaja ja monipuolinen –
kenelläkään ei ole siitä ”kokovaloa”. Taivasten valtakunta on äärimmäisen moniulotteinen. Meidän
tulisi pyrkiä pääsemään osalliseksi kaikista sen rikkauksista.
”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän
vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7).
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Tiedon halveksiminen vie turmioon
Uskova voi halveksia tietoa vedoten siihen, että häntä opettaa PYHÄ HENKI. Tämä on
hurmahenkisyyttä. Pyhä Henki toimii aina ”Sanan linjalla”. Voidakseen olla Pyhän Hengen
ohjauksessa, uskovan on tunnettava Raamattu. Tiedon halveksija joutuu myös helposti ”sisäisen
äänen” valtaan. Hän tekee omasta sisimmästä nousevat äänet Jumalan ääneksi.
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.).
Neuvonantajia tarvitaan
Maallisella sektorilla usein pitää paikkansa suomalainen sananlasku: ”Mitä useampi kokki, sen
huonompi soppa.” Hengellisellä kentällä tilanne on päinvastainen:
”Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen”
(Snl.11:14).
”Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti
neuvonantajia” (Snl.15:22).
”Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen”
(Snl.24:6).
Uskovan tulee olla avoinna kaikkiin suuntiin mistä hengellistä tietoa on saatavissa. Kuitenkin
tarvitaan kontrollia tiedon vastaanottamisessa ja hyödyntämisessä:
”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on” (1. Tess.5:21).
Oppi-isiä tarvitaan
Oppi-isät ovat suureksi hyödyksi. Toki näiden tulee täyttää raamatulliset kriteerit. Oppi-isien
kautta meille on tarjona merkittävät hengelliset rikkaudet. Tällöin ei tule myöskään unohtaa
virsien ja laulujen tekijöitä, jotka ehkä satojen vuosien takaa ”kumpujen yöstä” ruokkivat meitä.
Oikea suhde oppi-isään
Uskovan ylin auktoriteetti on Jumala ja Raamattu. Neuvonantajat eivät saa koskaan nousta näiden
yläpuolella. ”Yksin Raamattu” tulee aina säilyttää voimassa. Me emme saa hirttäytyä oppi-isiin
(emme Lutheriin emmekä muihinkaan!). Isien perinnäissäännöt eivät saa hallita ja kahlita.
Minun rakkaat oppi-isäni
Itse olen Jumalalle kiitollinen seuraavista neuvonantajistani (ja oppi-isistäni):
MARTTI LUTHER, OSMO TIILILÄ, UURAS SAARNIVAARA, URHO MUROMA, EINO J. HONKANEN,
JONAS LAGUS, PAAVO RUOTSALAINEN, NIILO TUOMENOKSA, VILHO RANTANEN, C.O.
ROSENIUS, TAPIO NOUSIAINEN, RISTO SANTALA, TAPIO PUOLIMATKA, DAVID PAWSON, C. H.
SPURGEON.
Nämä jumalanmiehet ovat rakentaneet minun teologiaani ja antaneet eväät uskonelämäni
rakennukseen!

