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MUISTAKAA JOHTAJIANNE                                        Väinö Hotti 

”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka 

heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7). 

Ihminen on laumaeläin 

Monet eläimet vaeltavat laumoissa. Näin maassa asustavat, mutta myös ilmassa 

lentävät – nimenomaan muuttoaikaan. Laumassa eläminen on nimenomaan 

”turvallisuuskysymys”. Toisaalta se kertoo ihmisestä, joka on ilman vakaumusta, 

omaa mielipidettä ja identiteettiä. Se kertoo epävakaudesta; kaikki tuulet 

heittelevät. Elämältä puuttuu ”kallioperusta”:  

”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuu-

lissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuut-

ta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus” 

(Ef.4:1,15). 

”kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään” (Jaak.1:8). 

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 

verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja 

rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta 

vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu” (Matt.7:24,25). 

Eräs mies, otti selvää, meikäläisen porukasta: ”Jos siihen kuuluu 1000-2000 jäsentä, 

minäkin voin siihen liittyä.” 

Tämä veli oli ”laumaeläin”! 

Paavali kirjoittaa: 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8). 

Paavali oli sidottu TOTUUTEEN! Tällä tiellä ovat kannattajat ja olalle taputtajat 

joskus hyvin vähissä: 

”Luukas yksin on minun kanssani” (2. Tim.4:11). 

”Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; 
älköön sitä heille syyksi luettako” (2. Tim.4:16). 
 
”Hän (Elia) vastasi: ”Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he 
väijyvät, ottaaksensa sen” (1. Kun.19:10). 
 



                                                                                                                                                                                   2 
 

Ihminen on sosiaalinen eläin 

Hän hylkää julistetun evankeliumin ja korvaa sen ”kätten” evankeliumilla. Tämä on 

voimallinen eksytys; aikamme ihmisen evankeliumi on MARTAN EVANKELIUMIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toinen evankeliumi 

Paavali lukee ”madonluvut” tälle evankeliumille: 

Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on 

vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin 

ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille 

evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu” 

(Gal.1:8-9). 

Sosiaalinen evankeliumi 

Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien on 
tehtävä tili, vaan hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja ”peräänantavaksi” Isäksi, 
joka on luonut maailman sellaiseksi, että se välttämättömyyden pakosta tulee 
paremmaksi ja paremmaksi. Tämän Jumalan kanssa on ihmisten oltava 
yhteistyössä sodan poistamiseksi, maailman liittotasavallan muodostamiseksi, 
teollisen demokratian, moraalisen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden 
parantamiseksi, jotta siten saataisiin rakennetuksi ”Jumalan valtakunta”. 
 
Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan kapinoivana 
olentona, joka on pimeyden valtojen orjuudessa ja palveluksessa, niin että 
hänestä tulee Jumalan lapsi vasta kääntymyksen. uudestisyntymisen, 
pelastuksen kautta. Häntä pidetään ilman muuta, luomisen perusteella, 
Jumalan lapsena. Lunastus ja pelastus Kristuksessa ei siten ole tarpeen. Riittää, 
kun ihminen saa paremmat yhteiskunnalliset olot, kasvatusta jne. Kristusta 
pidetään pääasiassa ihanteena ja opettajana.  
 
Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös, ei 
ihmisen kapinaa Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja 
tuomionalaisuutta. Jeesus on uskonnollinen nero, jossa ihmisen olemuksen kyvyt 
ovat kehittyneet huippuunsa. Kehitys, kasvaminen, kulttuuri ja uskonto vaalivat 
ja kasvattavat ihmisessä ihmisystävällisiä tunteita ja hyvyyttä. Kehitys ja 
sosiaaliset uudistukset ovat tässä ottaneet lunastuksen ja pelastuksen paikan. 
Ihmisestä tulee ”sosiaalisen evankeliumin” mukaan Jumalan valtakunnan 
kansalainen ilman Vapahtajaa ja hänen vertaan, ilman Pyhän Hengen 
vaikuttamaa uudestisyntymistä (David Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti 
suurta Baabelia, s. 42 / Teh.VHn). 
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JOHTAJIA TARVITAAN 

Sekä yhteiskunta että seurakunta tarvitsevat johtajia – se on Jumalan järjestys. 

Ilman johtajaa syöksytään hallitsemattomaan kaaokseen ja anarkiaan! 

”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta 

mielestään oli oikein” (Tuom.21:25). 

Suistutaan ”relativismin” kurimukseen! Ei ole mitään ehdottomasti oikeata eikä 

väärää; totuus määräytyy olosuhteiden mukaan! 

Johtajille on kuitenkin asetettava määrätyt kriteerit. 

Erilaisia johtajia 

Meillä on kokemusta siitä, että johtajankin paikalla on miehiä (ja naisia) ilman 

tarvittavaa pätevyyttä. Muodollinenkaan pätevyys ei aina takaa laatua. Seurakunnan 

piirissä tämä kysymys suorastaan kulminoituu; onhan kysymys ihmisten 

iankaikkisesta kohtalosta: 

”Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa 

taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat” (Matt.15:14). 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja 

mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette 

hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!” 

(Matt.23:15). 

”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Voi teitä, 

kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin 

ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea 

fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” 

(Matt.23:24-26). 

Väärät johtajat 

Meitä savolaisia pidetään synnynnäisinä ”pieällysmiehinä”. Kuitenkaan tämä 

pyrkyryys ei liene ainoastaan savolaisten ongelma.  

Lähimmän viidentoista vuoden aikana on Suomen hengelliselle kentälle syntynyt 

tuplaten yhteisöjä, uusia lahkoja. Näille kaikille on tietysti valittu ”johtajat”. Miten 

tämä teknisesti toteutetaan? LAITETAAN ENTISET JOHTAJAT HYLLYLLE!  

Tällöin helposti unohtuu Raamatun neuvo: 
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”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka 

heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7). 

HUONOT JOHTAJAT 

1. Toimivat ilman Sanan ohjausta 

Eivät ehkä ole koskaan tulleet uskoon. Ovat mahdollisesti liberaaliteologian 

kahleissa. Väärä ekumenia on saattanut johtaa heitä harhaan. Edelleen he saattavat 

olla positiivisen evankeliumin miehiä, jossa hylätään veren evankeliumi ja 

julistetaan ensimmäisen uskonkappaleen kristillisyyttä. 

2. Tekevät käännynnäisiä 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja 

mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin 

teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!” 

(Matt.23:15). 

3. Ovat lahkohenkisiä 

Kristuksen seurakunta (EKKLESIA) on heille tuntematon. He juoksevat ”oman 

huoneensa” hyväksi: 

”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan 

sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on 

rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi” (Hagg 1:9). 

4. Farisealainen evankeliumi 

Hylätään parannussaarna ja uudestisyntymisen vaatimus. Tyydytään ”vallitsevan 

tilanteen vanhurskauttamiseen”. Populistinen ”siunausriitti” on vallitseva. Tällöin on 

”euron kiilto” silmissä. 

5. Pedot johtajina 

Jo apostolien aikaan saatana ujutti miehensä seurakunnan sisälle; Paavali antoi 

näistä ennakkovaroituksen: 

”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, 

jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka 

väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa” (Apt.20:29,30). 

Seurakunta turmellaan ”sisältä päin”. Väärät opettajat menevät TROIJAN HEVOSEN 

avulla seurakunnan sisälle – ja turmelevat sen. 
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6. Kiinnittävät seurakuntalaiset itseensä 

Uskovien tulisi kasvaa KRISTUKSEN TUNTEMISESSA. Väärät opettajat mainostavat 

itseään; heillä on monenlaista korvausteologiaa. 

OIKEA JA VÄÄRÄ  JOHTAJAN MUISTAMINEN 

1. Jumalan sana mittapuuna 

Onko johtaja opettanut Sanan mukaisesti? Tämä koskee nimenomaan Raamatun 

keskeisiä totuuksia: vanhurskauttamista, uudestisyntymistä, seurakuntaoppia 

(ekklesiaa), kristillistä etiikkaa, pyhitystä jne. 

2. Vaelluksen todistus 

Muutamien johtajien vaellus ei kestä päivänvaloa. Muutoin he saattavat olla 

suurenkin joukon suosiossa (esim. ERKKI LEMINEN). 

3. Hedelmän kestävyys 

Eräät henkilöt ovat olleet voimallisia herätyssaarnajia (esim. Frank Mangs), mutta 

siitä ei ole seurannut pitkäaikaista hedelmää. 

4. Itseensä kiinnittäminen 

Kaikille julistajille ei ole ollut itsestään selvää, että kuulijat tulee kiinnittää 

Kristukseen – eikä johtajaan. Tästä on murheellisena esimerkkinä LEHTOMÄEN 

NARKOMAANIKOTI NILSIÄSSÄ. Kun johtaja joutui pois, koko toiminta lopahti! 

Johtajaan hirttäytyminen 

Uskovan tulisi juurtua Sanaan ja Kristukseen.  Meillä on paljon esimerkkejä, 
joissa on ON HIRTTÄYDYTTY JOHTAJAAN! 
Tällaisia HIRTTOPUUJOHTAJIA ovat mm. MARTTI LUTHER, LARS LEVI LAESTADIUS, 

FREDRIK GABRIEL HEDBERG, URHO MUROMA, ENSIO LEHTONEN jne. 

 

 

OSMO TIILILÄLLÄ oli terve suhde Martti Lutheriin: 

”Sellaisissa kohdissa, joissa näyttää olevan ristiriitoja Raamatun ja Lutherin välillä, ei 

luterilainen kirkko luonnollisestikaan voi ratkaista asioita Lutherin eduksi Raamattua 

vastaan. Se ei ole sidottu Lutherin auktoriteettiin, vaan Raamatun auktoriteettiin”  

(Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.224). 

Tällaisilta uskovilta puuttuu oikea elimellinen yhteys Kristukseen. Heillä ei ole 

myöskään oikeaa suhdetta Raamattuun eikä Herran kansaan, EKKLESIAAN. He 

palvelevat EPÄJUMALAA. Hyvästä on heille tullut ”parhaan vihollinen”! 

 


