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MIKSI KRISTILLISET (KD) VAIKENEVAT?

Väinö Hotti

Suomen Kristillisdemokraatit, lyhyemmin KD on
suomalainen keskusta-oikeistolainen ja
kristillisdemokraattinen puolue. Puolueen
puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2015 lähtien
Sari Essayah. Puolueella on viisi kansanedustajaa
eduskunnassa, jossa se on toiminut yhtäjaksoisesti
vuodesta 1970 lähtien. Wikipedia
(nettikuva)
Sari Essayah

Perustettu: 6. toukokuuta 1958

Eduskunnan kyselytunti
Tänään (24.11.klo 16-17) oli eduskunnan kyselytunti. Esillä oli
mm.KATUVÄKIVALTA JA VARHAISKASVATUS. Molemmat ajankohtaisia ja
tärkeitä kysymyksiä. Puheenvuoroja käytettiin paljon. Huomiota herätti
kuitenkin KD:n passiivisuus. Eikö kristillisillä ole mitään sanottavaa ja
annettavaa näiden tärkeiden kysymysten kohdalla?
Epävarmuutta
Uskovien suhtautumisessa yhteiskunnallisiin kysymyksiin on kautta
aikojen esiintynyt epävarmuutta. Monet ovat katsoneet, ettei maallisten
asioiden hoitaminen kuuluu uskovan mandaattiin.
Uskova on ”muukalainen”; hänen yhdyskuntansa on ”taivaassa”:
”Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään
siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä,
minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa
niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka
olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on
perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala” (Hebr.11:8-10).
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”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös
odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava
meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä
voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi”
(Fil.3:20,21).
”Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta”
(Joh.18:36).
Regimenttioppi
Luterilainen regimenttioppi tuo hämmennystä. Sen mukaan uskovan
tulee toimia Pyhän Hengen valistaman sydämen ja omantunnon mukaan
”hengellisellä sektorilla”, mutta maalliset asiat tulee hoitaa ”maallisen
järjen” mukaan. Uskovan tulee olla ”takinkääntäjä”. Tämä olisi samalla
”skitsofreenistä”.
Kristinusko kansan kasvattajana
Eikö uskoontulo ole paras sekä aikuisen että lapsen elämän muuttaja? Jos
isä ja äiti tulevat uskoon, se pakostakin heijastuu lapsiin. Joskus taas voi
käydä päinvastoin: lasten uskoontulo saa vanhemmatkin kyselemään
taivastietä. Kun yhteiskunnassa pyritään saattamaan lapset ja nuoret
ojentoon, on kohtalokasta hylätä kristillisen uskon voimallinen ja
parantava vaikutus.
Opettaja – kansan kynttilänä
Entisaikaan opettaja oli kylällä merkittävä valon tuoja - myös hengellisellä
sektorilla. Tänäänkin, kun etsimme parannusta nuorten holtittomaan
käyttäytymiseen, ratkaisun avaimet ovat uskovissa vanhemmissa ja uskovissa opettajissa. Nämä Sanan avulla saavat varmasti Suomen
kurittoman nuorison kuriin! Miksi me hylkäämme TAIVAAN NEUVOT ja
tarrautumme inhimillisiin epävarmoihin ”vippaskonsteihin”?
Nimenomaan KRISTILLISTEN arvokas ja vastuullinen tehtävä on pitää
SANAA elämän ohjenuorana. Jos uskovat lyövät laimin kristillisen
kasvatuksen – kuka siitä huolehtii? Tarvitsemme voimallista herätystä
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sekä Suomen vanhempien että opettajien keskuudessa; muutoin
kansamme hukkuu!
Uskova maailmassa
Tänään muutamat uskovat ovat täysin kadottaneet evankeliumin ja
kirmaavat ”yhteiskunnallisilla laitumilla”. Näin esimerkiksi Patmoksen
julistaja JUHA AHVIO kumppaneineen. He kokevat täyttävänsä uskovan
virkaa samaistumalla ”maailmaan”. He unohtavat Jeesuksen rukouksen:
”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he
eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.. En minä
rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit
heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään
maailmasta ole” (Joh.17:14-16).
Toinen evankeliumi
On myös niitä, jotka ovat ”ristin vihollisia” ja ”ryöstävät Jumalan
valtakunnan itselleen”; Patmoksella mm. MARKKU VUORINEN.
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten
valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen”
(Matt.11:12).
Nämä KROSSAAVAT SANAN PÄÄLLE. He julistavat HALPAA ARMOA ja
VERETÖNTÄ EVANKELIUMIA!
Onko uskovalla annettavaa?
Tullessaan uskoon, ihminen pääsee TAIVAALLISESTA PERINNÖSTÄ
osalliseksi:
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä
perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa” (Kol.1:12).
Hänen on määrä itsensä elää tästä perinnöstä – ja jakaa sitä
ympäristöönsäkin. Tämä aarre on EVANKELIUMI. Tätä aarretta levitetään
SANAN kautta, joka on samalla uskovan SOTA-ASE!
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On häpeällistä, jos sotilaat hylkäävät sota-aseensa ja lähtevät ”soitellen
sotaaN” tyhjin käsin.
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan,
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän
Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen
omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi”
(Ef.1:13,14).
Aseistariisunta
Asehuone on vanhojen kirkkojen eteistila.
Keskiajan kirkoissa se rakennettiin kirkon
eteläseinälle kirkon pääsisäänkäynniksi,
useimmiten seinän länsiosaan. Asehuoneen
päätehtävänä oli toimia eteisenä kirkkoa
ympäröivän kirkkomaan ja kirkkosalin
välillä. Wikipedia
(nettikuva)
Uskovan sallitaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan – ilman asetta.
Tämä on ankara rajoitus uskovan toiminnalle eduskunnassa. Käytännössä
tämä merkitsee uskovan toiminnan eliminoimista. Aseeton uskova on
yhteiskunnassa ”tyhjäntoimittaja”, joutavanpäiväinen ”narri”.
Uskovan tehtävä
Uskovan virka on Jumalan sanan esilläpitäminen; vain täten hän on
”maailman valo” ja ”maan suola”. Kenelläkään ei luonnostaan ole näitä
ominaisuuksia.
”Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se
saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois
heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi
ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja
panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa
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oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa”
(Matt.5:13-16).
Lähetyskäsky
Suhteessa maailmaan uskovalla on vain yksi velvoite: LÄHETYSKÄSKY:
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti” (Matt.28:18-20).

(nettikuva)
LASSE MARJOKORPI

(nettikuva)
PÄIVI RÄSÄNEN

”Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona
pitäisi olla Jumalan lain julistamisen ohella
muuta annettavaa kuin kehotus kääntymiseen
ja Jumalan armon omistamiseen” (Lasse
Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29).

(nettikuva)
SARI TANUS

(nettikuva)
ANTERO LAUKKANEN

(nettikuva)
PETER ÖSTMAN

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: Tehkää
parannus jne., niin hän tahtoo, että uskovaisen koko elämä on oleva
parannusta” (Luther, 1. teesi, 1517).

