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Ääntä käyttämään
VAALIKAMPANJAT NÄKYVÄT näinä päi-

vinä. Puolueet ovat jalkautuneet turuille
ja toreille. Ehdokkaat tekevät itseään
tunnetuksi ja taustajoukot auttavat minkä
ehtivät. Ennen pääsiäistä valitsemme
edustajia säätämään lakia ja päättämään
valtion seuraavien vuosien budjeteista. Siis
tekemään niitä töitä, joita esivallan kuuluisi mielissämme tehdä.
Maamme kaltaiset vapaat demokratiat
ovat yllättävän nuoria ja harvinaisia. On
arvioitu, että ennen toista maailmansotaa
niitä olisi ollut vain muutamia, ja tälläkin
hetkellä demokraattisia valtioita olisi maailmassa vasta yli sata. Kuin muistona vanhasta maailmanjärjestyksestä on muutamissa
Euroopan maissa vieläkin vallasta riisuttuja
monarkkeja huiskuttamassa kansalle.
Kirkossa rukoilemme esivallan puolesta.
Opettaessaan esivallasta ja sen kunnioittamisesta Raamatun kirjoittajat ja kirkon
vanhat opettajat elivät maailmassa, jossa
vapaista vaaleista tuskin osattiin unelmoida. Valtiaat olivat ottaneet valtansa kuka
väellä ja voimalla, kuka viekkaudella ja
vääryydellä. Monet hallitsijat olivat perineet valtansa syntyessään kuninkaiden tai
keisareiden sukuun. Napoleonin kerrotaan
sanoneen, että näki Ranskan kruunun tunkiolla ja päätti pistää sen päähänsä.
Esivalta ei miekkaa turhaan kanna.
Näin on vuosituhansien takaa meidän
päiviimme asti opetettu, olipa esivallan
tehtäviä hoitamassa itsevaltias diktaattori
tai vaaleilla valittu parlamentti hallituksineen. Esivallan valta ei ole kuitenkaan
kenenkään omaa, vaan se on lainatavaraa.
Demokratiassa opetetaan, että valta kuuluu kansalle. Monet kirkot opettavat, että
valta, jota esivalta käyttää, kuuluu lopulta
Jumalalle. Kun valta on lainassa, myös vallan julkeaan väärinkäyttöön on rohkeasti
puututtava.
Roomalaisen Pontius Pilatuksen
palatsin pihapiirin vallankäytön sekasortoista rappiotilaa Jerusalemissa kerrataan

kohta koettavana pääsiäisenä. Hallitsijan
palatsin edustalla järjestettiin kansanäänestys huutoäänestyksenä. Kansa sai ottaa
kantaa siihen, kumpi vapautetaan, Jeesus
vai Barabbas. Esivallan virallinen edustaja
Pilatus pesi kätensä. Viaton tuomittiin
kuolemaan ja tuomio pantiin käytäntöön
teloittamalla ristillä. Ei kovin mieltä ylentävää yksinvaltaa eikä kansanvaltaa.
Lähipiirissäni on varttunut näihin
vaaleihin uusia äänioikeutettuja. Keskusteluissa ensikertalaiset pohtivat, kannattaako äänestää, onko sillä mitään merkitystä.
Voin vain suositella käyttämään vaaleissa
ääntä, sillä sen paremmasta hallintamallista ei ole kokemusta.
Simo Juntunen
päätoimittaja
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