Mitä ”vapaa kasvatus” on saanut aikaan
maassamme ja seurakunnissa?
Meillä suomalaisilla on eräs ominaisuus: - ”Me emme uskalla elää!”
Meille on ”jotkut voimat” pitkäjänteisellä tavoitteillaan luoneet pelon ilmapiirin
erityisesti lasten kasvattamiseen. Tuo luominen alkoi jo 1960 luvulla.
Tuo pelon ilmapiiri on sitten luonut edelleen ”Vapaan kasvatuksen” koulukunnan!!
Mitä se tarkoittaa: - Lasten pitäisi saada kasvaa vapaasti ilman estoja ja traumoja. Ei mitään
rajoja missään. Heidän pitää saada elää ja toteuttaa fantasioitaan vapaasti!
Pitkäjänteisen kehityksen tuloksena kaikki on nyt vapaata: - Jokainen saa elää estottomasti
niin kuin itse tahtoo: - Ei tarvitse ottaa ketään huomioon, arvomaailma, avioliitot ja kodit
häviää. Yhteiskunnallista vastuuta ei tunneta!
- Lapset ovat saaneet elää vapaasti ja toteuttaa itseänsä. Vapaus on poistanut toisen ihmisen kunnioituksen periaatteen ja käyttäytymisnormit ovat hävinneet! Lapset saavat nyt vapaasti huudella vanhemmilleen ja opettajille mitä törkeyksiä tahansa - ilman mitään seurauksia. Lasten ohjaamisesta terveeseen käyttäytymiseen, ”jotkut voimat” tekivät vielä rangaistavaa! - Ei saa kurittaa! - Lasten kurittomuus on lailla suojattu!
Monesta näistä kasvattamistamme lapsista tulee ikuisia lapsia. Heistä tuskin koskaan tulee
yhteiskunnallista vastuuta kantavia ja kykeneviä yksilöitä. He eivät kykene kantamaan vastuuta perheestä eikä lasten kasvattamisesta! Heitä me saamme kasvattaa hautaan asti.
Entä opettajat? Heillä ei ole mitään suojaa! Heidän tulee kestää lasten aiheuttamat traumat!? Tietämäni mukaan paljon opettajia onkin traumatisoituneita.
Itsekin olen opettajakoulutuksen saanut ja olin opettajatoimessa jonkin aikaa 1960 - 1970
luvuilla. Näin jo silloin mihin suuntaa asioita kehitettiin. Katsoin jo silloin parhaaksi siirtyä
toiselle alalle. Arvioni on ollut täysin oikea.
Normit ovat tarkoitetut auttamaan yhteiskuntaan sopeutumista! Moni lapsi hakee ne
normit ja opit sitten lopulta, traumoja kokemalla, lastenkodista tai vankilasta. Eikö olisi ollut
parempi saada ne opit jo kotona?

Tälläkin asialla on toinenkin puoli ja sillä on hinta;
- Meille on tullut nyt maksun aika:
- Hintana tälle vapaalle kasvatukselle on se, että koko yhteiskunta on nyt sairas ja halvautunut toimintakyvyttömäksi. Maastamme on tullut näköalaton, joka on pahin este kaikelle kehitykselle! Ei ole motivaatiota! - Puuttuu yhteiset tavoitteet, yhteisöllisyys!
Jokaisella on vain omat tavoitteet. - ”Minulle kaikki ja heti!” Tämän päivän motto Suomessa on: ”Saavutetuista eduista ei luovuta,” vaikka niitä etuja ei olisi koskaan saavutettukaan!

Monet seurakunnat ovat samalla tavalla
halvautuneita ja näköalattomia:

- Ei ole toimittu Raamatun ohjeiden mukaan ja nyt siitä maksetaan hintaa!
Tuon ”vapaan kasvatuksen” saaneet lapset ovat nyt seurakuntiemme vanhimmistoissa
päättämässä asioista. He toimivat tietenkin saamansa kasvatuksen mukaisesti.
Kaikki on seurakunnissakin nyt yhtä vapaata! Seurakunnissa voi nykyään esittää mitä vaan.
Tuntuu, että mitä tyhmemmän asian esittää, sen paremmin se menee läpi. On olemassa
sellainenkin oppi: - ”Kuka uskaltaa esittää tyhmää seurakunnan keskellä, hän kunnioittaa
sillä Jumalaa!” Puhujat voivat esittää mitä ihmeellisempiä asioita, joiden eivät tarvitse olla
Raamattuun perustuvia. Puhujaksi voi nousta suorastaan pimeyden edustajaksi lukeutuvia
saarnaajia, kenenkään asiaan puuttumatta.
Sanan opetus on yleisen käsityksen mukaan vanhanaikaista ja tarpeetonta. Jumalasta on
tehty pelkkä ”rakkaus.” Ylistys on monen mielestä riittävää Jumalanpalvelusta. Ihmeiden
tuottaminen on yleistä. Koomikot korvaavat sananjulistajat.
- Sanan julistajia ei oikeastaan enää ole edes olemassa. He ovat kaikki kuolleet!
Seurakunnissa ”rukiisen” sanan julistusta ei arvosteta. Heille ei anneta siihen aikaa eikä tilaa. Kukaan ei voi kehittyä Sanan julistamisessa, jos siihen ei anneta edes mahdollisuuksia!
Kontrollin puute on todella suuri ongelma tämän päivän seurakunnissa. Kukaan ei valvo
eikä vastaa Jumalanpalveluksen pysymisestä Raamatun mukaisena. Eikö ole enää taitoa
sellaiseen. Vapaan kasvatuksen saaneet eivät ehkä edes ymmärrä sen tarpeellisuutta.
Luulen että tässä ”vapaassa kasvatuksessa” ollaan eksytysten syntysijoilla!
Ainakin avaa sellaisille hyvän lähtökohdan.
Yksi kysymys vielä: - Onko ”vapaa kasvatus” luotukin seurakuntien tuhoamista varten?
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