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Vuonna 1987 Allan Bloom, tuolloin Chicago'n yliopiston professori, julkaisi 

teoksen The Closing of the American Mind. Sekä konservatiivit että liberaalit 

ylistivät kirjaa. New York Times kirjoitti, että se "iskee suunnilleen 

sähköshokkihoidon voimalla ja vaikutuksella". Washington Post kutsui sitä 

"rikkaaksi ja mukaansatempaavaksi... Suurenmoinen kiertomatka 

amerikkalaiseen mieleen".

Bloom osoitti, miten yliopistoissa opetettu relativismi johtaa sulkeutuneisiin 

mieliin. Hän valitteli "vanhempien menettämää määräysvaltaa lasten 

moraalikasvatukseen aikana, jolloin kukaan muu ei ole vakavasti kiinnostunut

siitä". Kirja oli vaikuttava, mutta toivoisin, että sen vaikutus olisi ollut vielä 

suurempi. The Closing of the American Mind oli kuin hiekkalinna, joka yrittää 

pidätellä nousevaa vuorovettä.

Ajan mittaan viihde-, poliittiset, media- ja uskonnolliset instituutiot liittyivät 

koulutuslaitokseen ja ajoivat eteenpäin tappavia ajatuksia, joista Bloom 
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varoitti. Nykyään Amerikassa instituutio (establishment) on vanginnut 

kansakunnan nuoret sulkeutuneisuuden, taikauskon ja pakanuuden muurien 

sisään. Seuraukset ovat olleet tuhoisat.

CDC:n julkaiseman uuden tutkimuksen mukaan joka kolmas lukiolaistyttö 

myöntää harkinneensa itsemurhaa viimeisen vuoden aikana. 57% 

lukiolaistytöistä ja 29% prosenttia pojista sanovat kokevansa jatkuvaa surua 

ja toivottomuuden tunnetta. Lähes puolet LGBTQ+-oppilaista on harkinnut 

itsemurhaa ja 37% heistä on laatinut itsemurhasuunnitelman.

Nämä luvut ovat häkellyttäviä. Mitä on tekeillä? Relativismi, vaikka se onkin 

valtava ongelma, on todellisuudessa oire suuremmasta ongelmasta. 

Todellinen ongelma on esitetty Raamatussa kohdassa Room. 1:18-32. Noissa

jakeissa puhutaan ihmisistä, "jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa" (jae 

18). Siellä sanotaan: "Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet " 

(jae 22). "He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen" (jae 25).

Jumalan tuomio on antaa kieltäjiensä saada, mitä he haluavat. "Jumala on 

hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin" (jae 26). Kreikan kielessä sanoilla, jotka

kirkkoraamattu-38 kääntää "hyljännyt", on merkitys "luovuttaa". Tavallaan 

Jumala yksinkertaisesti päästää irti (lets go). Room. 1:28 on yksi Raamatun 

surullisimmista jakeista: "Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan 

tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä 

valtaan, tekemään sopimattomia." Jumala luovuttaa heidät heidän omien 

valintojensa ja halujensa seurauksille.

Room. 1:29-31 antaa meille esimakua siitä, kuinka mielen turmeltuminen 

ilmenee maailmassa. Se johtaa siihen, että ihmiset ovat täynnä "vääryyttä, 
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pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateutta, murhaa, riitaa, petosta, 

pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa 

vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, 

vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta 

ja laupeutta"

Elämme nyt tuossa maailmassa ja näemme sen aiheuttaman tuskan, surun, 

yksinäisyyden, kurjuuden ja mielisairaudet. Jumala on edelleen kaikkivoiva, 

mutta hän antaa meidän valita työnnämmekö hänet pois, vai kutsumme 

sisään. Amerikkalaiset kokonaisuudessaan ovat aktiivisesti työntäneet 

Jumalaa pois sukupolvien ajan. Nyt näemme sen surulliset, rumat 

seuraukset.

Meidän tulisi rukoilla hengellistä heräämistä Amerikassa ja maailmassa, 

mutta ennen kaikkea rukoilkaamme herätystä itsessämme ja toisten 

kristittyjen keskuudessa, että voisimme tehokkaasti jakaa Jumalan valoa 

pimenevässä maailmassa.
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