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Naiset eivät ole miesten alapuolella

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Cu9079rbaLY&ab_channel=PursuitofMeaning

Tämä Jordan Petersonin video on hyvä selitys siitä, mitä luomiskertomuksessa sanotaan. Siinä 
kuitenkin unohdetaan se tosiseikka, että kirkossa johtajuus on miesten. Se on hengellinen johtajuus, 
josta Paavali meistä jatkuvasti muistuttaa. Eikä sille ole mitään muuta selitystä kuin se, että kirkossa 
tarvitaan vahvoja johtajia. Ja naiset ovat yhtä vahvoja johtajina kuin miehet, monesti parempiakin. 
Mutta, se iso mutta on siinä, että naiset ovat haavoittuvaisempia johtajina. Uskon, että se on syy 
siihen, miksi Paavali halusi kirkon hallituksen, vanhimmiston, olevan miehiä. Miesten täytyy ottaa 
juuri se rooli, mikä Raamatussa kerrotaan. Ja tuon roolin on hyvä heijastaa sitä todellisuutta, mikä 
yhteiskunnassamme tulisi olla vallitsevana näkemyksenä. Sitä se ei ole siinä mitassa kuin mitä sen 
pitäisi olla tällä hetkellä ja siksi kärsimme seurauksista. Tai ne kärsivät, jotka eivät havaitse asiaa. 

Haluan lisätä tähän: avioliitossa mies ja nainen ovat tasa-arvoisia vaikka johtajuus kuuluu miehelle. 
Kumpikaan ei tule toimeen ilman toista. Mutta toisen on johdettava. Siitä on kysymys, kun puhutaan
hengellisestä vallankäytöstä. Demokratia avioliitossa ei toimi. Koska kummallakin on yksi ääni. 
Piste. Period.

Minä en ole naisten vihaaja. Minä kunnioitan naisia tasa-arvoisina ja monesti paljon, paljon, paljon 
taitavampina ja etevämpinä ja visionäärisempinä yksilöinä kuin miehet ovat. Mutta, meille on 
annettu näkymä Raamatussa, jonka tulisi heijastaa yhteiskuntamme todellisuutta. Ja vaikka naiset 
voittavat taidossa, tiedossa, vallassa, varallisuudessa ja kaikessa siinä, mitä maailma tarjoaa, miehet, 
se ei tarkoita, että elämme silloin Kristuksen suunnitelman mukaisessa yhteiskunnassa. 

Ja niin pitkään, kun naiset kapinoivat omassa roolissaan ja haluavat yhteiskunnan noudattavan 
kaikissa asioissa täydellistä tasa-arvoisuutta ja yhdenmukaisuutta, emme ole Raamatun osoittamalla 
polulla. Meidän tulisi muokata yhteiskunnan lainsäädäntöä takaisin kristillisten arvojen suuntaan, 
mikä on valtava urakka. Koska nykyisin ajattelemme, että kaikki ihmiset ovat Jeesuksen Kristuksen 
seuraajia – jopa muslimit ja jehovan todistajat. Ja he eivät ole. Koko yhteiskuntamme malli on 
kääntynyt päälaelleen väärien valintojen takia. Minä näen sen selvästi. Suurin osa ihmisistä ei 
havaitse asiaa.

Mutta, toisaalta, demokratia ei ole Raamatun mukainen näkemys hallituksesta vaikka olemme 
hyväksyneet sen standardiksi. Eikä edes kuningaskunta ollut alkuperäinen Jumalan tahto israelin 
kansalle. Mutta kuningaskunta on ollut aikoinaan vallitseva ajatus, jota israelin kansa halusi ja jolle 
he saivat tavallaan Jumalan hyväksynnän. Uskon, että olemme menossa siihen suuntaan, että syntyy 
todellisia kuninkaita, jotka ovat totuudenmukaisia, vanhurskaita ja haluavat kansansa parasta ja 
kansakuntien parasta. Se olisi Raamatun mukainen kehityssuunta.
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