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PÄÄKIRJOITUS
Hiljainen vallankumous?
ja. Kun ranskalaisten maahanmuuttajien
syntyvyys oli noin 1,8, Ranskassa asuvien
muslimien syntyvyys oli 8,1 lasta/perhe.
Hyvä muslimiystäväni on kertonut
minulle, että ”niin kuin varmasti tiedät,
meitä on kehotettu muuttamaan ympäri
maailmaa ja saamaan paljon lapsia.”
Libyan presidentti Ghadaffi on sanonut: ”On olemassa merkkejä siitä, että
Allah antaa islamille voiton Euroopasta ilman miekkaa, ilman tykkejä, ilman
vallankaappausta. Emme tarvitse terroristeja emmekä itsemurhapommeja. Euroopan yli 50 miljoonaa muslimia tekee
Euroopasta islamilaisen maanosan muutamassa kymmenessä vuodessa.”
Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa on
ennusteen mukaan muslimienemmistö
muutaman kymmenen vuoden kuluttua.
Kristillinen Eurooppa on siirtymässä
historiaan samalla tavalla ja samasta syystä kuin Pohjois-Afrikka 700-luvulla jKr.
Kristilliset kirkot ja kristityt nukahtivat.
He eivät tehneet lähetystyötä muslimien
keskuudessa.
Eräät Englannin kirkon johtohenkilöt
varoittivat hiljattain liiallisesta lähetysinnosta muslimien keskuudessa ja sanoivat,
että työ voi vahingoittaa uskonnonvälisiä
keskusteluja. Muslimijohtajat kommentoivat sanomalla, että he ymmärtävät ha-

Tutustuin hiljattain aika järkyttävään
tilastoon. Siinä esitettiin demografisia
tietoja eli tietoja Euroopan väestöllisestä
muuntumisesta. Syntyvyyden tulisi olla
luokkaa 2,1, jotta pysyttäisiin väestöllisesti nykytilanteessa. Toisin sanoin jokaisen avioparin tulisi saada ainakin 2,1
jälkeläistä (jokainen ymmärtänee, että
luku on teoreettinen).
Kun tutustuu Euroopan tilanteeseen,
jossa Suomen tilastot ovat mukana, käy
ilmi, että syntyvyyden keskiarvo vuonna
2007 oli 1,38. Se tarkoittaa, että muutamassa kymmenessä vuodessa Eurooppa
on kovin erilainen kuin tänään.
Jos tänä vuonna syntyy miljoona lasta, emme voi saada kahta miljoonaa uutta työntekijää 20 vuoden kuluttua. Tämä
tosiasia johtaa vääjäämättömästi siihen,
että yhä pienempi joukko ihmisiä joutuu
huolehtimaan yhä suuremmasta ja vanhenevasta joukosta.
Suomen osalta luku on 1,7. Vanhemmat eivät siis ”tuota” riittävästi jälkeläisiä. Ruotsin vastaava luku on 1,6, Englannin 1,7, Ranskan 1,8 ja Saksan 1,3. Hännän huippuna on Espanja, jonka nativiteetti on vain 1,1.
Samalla on meneillään toisenlainen
kehitys. Maahanmuuttajat ovat löytäneet
Euroopan, ja heistä 90 % on muslime-
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lun tehdä lähetystyötä muslimien käännyttämiseksi kristinuskoon, koska muslimit
tulevat ainakin yrittämään käännyttää kristityt islaminuskoon.
Nämä ovat ehkä jonkun mielestä ikäviä
tilastoja. Mutta ”ymmärrätkö myös, mitä
luet?”
Samalla kun demografiset tilastot viittaavat siihen, että islamin usko valloittaa
Euroopan ilman väkivaltaa, monet ideologiat vauhdittavat ja säestävät tätä kehitystä.
Perheisiin syntyy vain 1–2 lasta, ja eri yhteyksissä korostetaan enemmän seksin kuin
perheen merkitystä. Kun molemmat vanhemmat ovat töissä, kuka ehtisikään hoitaa
monia lapsia? Kirkosta erotaan, pyhäkoulut tyhjenevät, kristilliset elementit poistuvat julkisista tilaisuuksista jne. Kaikki on

hyvin suunnitelmallista.
Mutta miten me tähän reagoimme?
Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Kun siis
tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me
koetamme saada ihmisiä uskomaan” (2.
Kor. 5:11).Tämä on oikea johtopäätös, ja
ainoa johtopäätös.
”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän.
Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.” Ap. t. 4:12.
Haasteena on levittää ilosanomaa Jeesuksesta, ja tähän haasteeseen yritämme
STI:ssäkin valmistaa nuoria opiskelijoitamme.
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