sunnuntai 18. syyskuuta 2016
Usko Jumalaan katoamassa läntisessä maailmassa, mikä aiheuttaa sekasorron yhteiskuntiin
Tässä Dennis Prager'in mainio mielipidekirjoitus yhdysvaltalaisella konservatiivisella TruthRevolt
-webbisivustolla, jossa varoitetaan yhteiskunnan maallistumisesta ja jumalauskon hylkäämisestä, mikä johtaa
moraalikatoon ja lopulta yhteiskunnan itsemurhaan. Tämä kehitys on ollut käynnissä läntisen maailman
kehittyneissä valtioissa 1900-luvulta lähtien ja vähitellen koko kristinusko ollaan julistamassa pannaan. Se
aiheuttaa sen, että Jumala ei enää vuodata siunaustaan yhteiskuntien ylle ja ne joutuvat sekasorron tilaan. Nyt
viimeinenkin läntinen kristinuskon linnake eli Amerikan Yhdysvallat on luopumassa Jumalasta ja Raamatun
ohjeista jokapäiväisessä elämässä. Edessä on kaaos ja Jumalan tuomio. Herran päivä tulee äkkiarvaamatta
useimmille. Tämä kaikki on profetoitu Raamatussa lopunajalle, jota nyt elämme. Jeesus tulee pian takaisin.
Mielipideartikkelin suomensi: Olli R.
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On monia viimeaikaisia tapahtumia jumalattomassa länsimaailmassa. Tässä muutamia:
– Italian korkein oikeus päätti viime viikolla, että julkinen itsetyydytys on laillista (paitsi alaikäisten
edessä).
– New York Cityn kaupunginvaltuusto äänesti toukokuussa, että julkinen virtsaaminen ei ole rikollinen
teko.
– San Franciscon kaupunginvaltuusto päätti, yhden äänen turvin, jatkaa kaupungin kieltoa julkiselle
alastomuudelle – ei tietenkään vedoten ”säädyllisyyteen”, vaan vedoten kansanterveyteen. Koska tämä
voidaan helposti ratkaista käyttämällä pyyhettä julkisilla penkeillä ja tuoleilla, se on vain ajankysymys,
luultavasti pari vuotta, kunnes ihmiset saavat luvan kävellä alasti San Franciscossa.
– Muutama viikko sitten, opettajia Charlottessa, Pohjois-Carolinan osavaltiossa, ohjeistettiin olemaan
viittaamatta heidän peruskouluopiskelijoihinsa ”poikina ja tyttöinä”, vaan pelkästään ”oppilaina” ja
”koululaisina”. Perusteluna on luultavasti kaikkien huomioiminen – voi olla oppilas, jolla ei ole sukupuoliidentiteettiä – ja että aikuisten ei pitäisi määrätä nuorten sukupuoli-identiteettiä.
– New York Times'in mielipidekolumnissa, filosofian professori pani merkille järkytyksensä saadessaan
tietää, että useimmat nuoret amerikkalaiset eivät usko, että moraalisia totuuksia on olemassa. He ovat
kyvyttömiä väittämään, että jokin, kuten tappaminen huvin vuoksi, on väärin yli henkilökohtaisen
mielipiteen.
Nämä ovat kaikki väistämättömiä seurauksia jumalauskon ja juutalaiskristillisten arvojen kuolemasta, ja

sen hylkäämisestä, että Raamattu on yhteiskunnan ensisijainen hakuteos.
Länsi on ollut moraalisessa laskusuhdanteessa 1. maailmansodasta lähtien, onnettomuus, joka johti 2.
maailmansotaan sekä kansallisen identiteetin ja kristinuskon kuolemaan suurimmassa osassa
Eurooppaa.
On aina ollut yksi poikkeus: Yhdysvallat. Mutta nyt sekin on päättymässä. Amerikan laskun siemeniä on
kylvetty 20. vuosisadan alusta saakka, ja ne antoivat satonsa 2. maailmansodan jälkeisen sukupolven,
suurten ikäluokkien, myötä.
Radikaali ja aggressiivinen sekularismi ja ateismi ovat korvanneet uskonnon lähes jokaisessa koulussa
sekä kaikkialla Amerikan julkisessa elämässä.
Me olemme lähteneet presidentti Abraham Lincoln'ista, joka luki Raamattua joka päivä, ja päätyneet
Alaska Airlines -lentoyhtiön pakottavaan tunteeseen lopettaa rukouskorttien jakaminen aterioiden
yhteydessä. Sadassa vuodessa, olemme menneet lähes totaalisesta Raamatun lukutaidosta lähes
täydelliseen Raamatun lukutaidottomuuteen. Joku voi pohtia voisiko puolet Amerikan yliopistojen
viimeisen vuoden opiskelijoista tunnistaa Kainin ja Abelin, tai pystyisikö enemmän kuin yksi
kymmenestä amerikkalaisesta mainitsemaan Raamatun kymmenen käskyä. Me olemme lähteneet
presidentti Franklin D. Roosevelt'ista, joka julisti tarvetta pelastaa ”kristillinen sivilisaatio” 2.
maailmansodan aikaisissa puheissa, ja päätyneet käytännössä kieltämään Amerikan presidenttejä
mainitsemasta sanaa ”kristinusko”. Ja, kuten on yleisesti huomattu, amerikkalaisten ei pitäisi enää
toivottaa ”hyvää joulua (merry Christmas)”, ja heidän täytyy viitata joulujuhlaan ”lomajuhlana”.
Samoin Euroopan Unionin perustuslaki ei koskaan mainitse kristinuskoa, huolimatta siitä tosiasiasta,
että se oli kristinusko, joka muodosti Euroopan.
Hinta, jonka me amerikkalaiset ja eurooppalaiset maksamme ensimmäisten jumalattomien
yhteiskuntien luomisesta tilastoidussa historiassa, merkitsee sivilisaation itsemurhaa. Poikia ja tyttöjä ei
pidä enää kutsua pojiksi ja tytöiksi; Lännen eliitti sivuuttaa kansallisen identiteetin protofasismina; usko
moraalisen totuuden olemassaoloon on tuhottu ja korvattu tunteilla ja mielipiteillä; yhä harvemmat
menevät naimisiin; ja useampi ihminen elää yksinään kuin milloinkaan ennen Amerikan historiassa.
Länsi-Euroopan maista on tullut tyhjiä, sieluttomia paikkoja. Ne ovat kauniita ja näyttävät aineellisesti
turvallisilta (toistaiseksi), mutta ne eivät edusta juuri mitään (paitsi ”monikulttuurisuutta” ja
”suvaitsevaisuutta”). Ne ovat korvanneet juutalaisväestön, joka suurelta osin halusi sulautua
muslimiväestön kanssa, joka puolestaan ei halua tätä. Ja lähes kaikki Euroopan maat ovat matkalla
Kreikan kaltaiseen maksukyvyttömyyteen kun yhä harvemmat työntekijät maksavat tarpeeksi veroja
tukeakseen niitä, jotka saavat sosiaaliavustuksia, ja jännitteiden kasvaessa maiden muslimiasukkaiden
kanssa.
Mutta hyvä uutinen on, että nyt, alkaen Italiasta ja New Yorkista, kansalaiset voivat katsella toistensa
masturboimista tai virtsaamista julkisesti.
Ei ole mitään keinoa todistaa, että Jumala on olemassa. Mutta se mikä on todistettavissa, on se, mitä
tapahtuu kun yhteiskunnat lopettavat uskomisen Jumalaan: Ne tekevät itsemurhan.
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