Ihmisyyden tuolla puolen
Beyond Human
By Pete Garcia, 3.10.2022

Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet.
Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän
ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.
1.Moos. 11:5-6

Noin 40 viime vuoden ajan on ollut olemassa merkittävä liike aiheena transhumanismi. Wikipedian
mukaan transhumanismi on kansainvälinen ja älyllinen liike, joka pyrkii muuttamaan ihmisen
olotilaa kehittämällä ja saattamalla laajalti saataville kehittynyttä teknologiaa, jolla suuresti
parannetaan ihmisen älyllisiä, fyysisiä ja psykologisia kykyjä. Transhumanistiset ajattelijat tutkivat
sellaisten esiintulevien teknologioiden mahdollisia hyötyjä ja vaaroja, joilla voitaisiin voittaa ihmisen
perustavanlaatuiset rajoitukset, sekä tällaisten teknologioiden käytön etiikkaa. Yleisin
transhumanistien teesi on, että ihmiset voivat lopulta pystyä muuttamaan itsensä erilaisiksi
olennoiksi, joiden kykyjä on laajennettu niin paljon luonnollisesta olotilasta, että ansaitsevat
nimityksen posthumanistisiksi olennoiksi.
On ollut kiehtovaa seurata, kuinka koko tämä asia on siirtynyt tieteiskirjallisuuden alueelta
tieteelliseen todellisuuteen. On yhdentekevää, haluammeko syyttää popkulttuuria yksin vai
länsimaisen sivilisaation modernisaatiota kollektiivisesti. Se, mikä ei ole merkityksetöntä, on se,
että kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut 300 - 400%. Lisää polttoainetta tuleen tuovat ne
vakavat tieteelliset ja akateemiset keinot, joiden avulla tämä aihe muuttui mahdottomasta
väistämättömäksi pysähtymättä koskaan epätodennäköisyyteen. Vaikka mikään seuraavista
tekijöistä ei ehkä ole yksin vastuussa transhumanismin noususta, ne kaikki liittyvät aiheeseen
kokonaisuutena. Niillä kullakin on sidoksensa ja kytkentänsä ehdotettuun "seuraavaan
askeleeseen" ihmisen evoluutiossa.
• Kvanttiteknologia
• Hermoliitännäiset proteesit
• Autonominen drone-teknologia

• Nanoteknologia
• Kloonausteknologia
• Geenitekniikka
• Implantti-teknologia
• Parannetut ihmiset
• Vanhenemista vastustava teknologia
• Älylaitteet ja älyteknologiat
• Digitaalinen valuutta
Asian toisella puolella on voimakas joukko teknokraatteja, tiedemiehiä, akateemikkoja ja
edistyksellisiä globalisteja, jotka rahoittavat ja kehittävät aggressiivisesti teknologioita, jotka
pakottavat ihmiskunnan seuraavaan vaiheeseen, jonka he uskovat olevan darwinistista
evoluutiota. Heille tekoälyn singulariteetti on ehdottoman varma ja ihmisten on parasta "kehittyä"
tai muuten tunteva tekoälyjärjestelmä tuhoaa heidät; näin ollen transhumanismi (ihmisen
parantaminen) on välttämätön.
Asian toisella puolella ovat poliittisesti valveutuneet ja profeetallisesti tarkkanäköiset, jotka nostavat
punaisia lippuja vasemmalle ja oikealle niiden mahdollisten vaarojen vuoksi, joita ihmiskunta
kohtaa tällaisten röyhkeiden aloitteiden valossa. Transhumanismiin liittyviin varoittaviin kysymyksiin
kuuluu orwellilaisen, dystooppisen, globaalin, totalitaarisen hallituksen luominen, jossa ihmisistä
tehdään pelkkiä kyborgeja, jotka ovat yhteydessä pesämieleen (hive mind). Toinen ja vielä
ongelmallisempi kysymys on, että jos tekoälyn singulariteetti toteutuu ja päättää yhtäkkiä, että
ihmiskunnan (parannetun tai ei) lopettaminen on sen edun mukaista.
Tietenkin suurin luokka tässä kaikessa on keskellä, jossa suurelta osin tietämättömällä joukolla ei
joko ole aavistustakaan siitä, mitä on tapahtumassa, tai se ei ole huolissaan siitä, miten nopeasti
maailma syöksyy kohti tätä uljasta uutta maailmaa.
Missä sitten oletkin tässä asiassa, tosiasia on, että se on tulossa ja sen saapuminen muuttaa
perusteellisesti sen, miten elämme maapallolla ja saattaa jonakin päivänä jopa kyseenalaistaa sen,
mitä tarkoittaa olla ihminen. Länsimaisena yhteiskuntana kamppailemme jo sen kanssa, mitä
tarkoittaa olla mies, nainen tai jopa aikuinen ja seuraava looginen este, jonka he (progressiivinen
vasemmisto) haluavat kaataa, on se, mitä tarkoittaa olla ihminen. Meidät kuitenkin työnnetään
tähän aikaan riippumatta siitä, haluammeko sitä vai emme.
Se on melkein samanlaista kuin se, miten vain muutama mies, jotka työskentelivät salaa

Manhattan-projektin parissa, pakottivat koko ihmiskunnan atomiaikaan. Silloin perusteluna
tällaisten kauhistuttavien joukkotuhoaseiden luomiselle oli, että voisimme päihittää Kolmannen
Valtakunnan teknologiassa. Nykyään samaa oikeutusta käytetään, koska vähemmän eettiset tahot
(Kiina, Google, DARPA jne.) pyrkivät kilpaa luomaan SkyNet-järjestelmän kaltaisen järjestelmän,
joka edellyttää kuuden miljardin dollarin miestä.
Suurin ero silloisen ja nykyisen välillä on, että transhumanismissa ei ole kysymys vain muutamista,
vaan monet hallitukset, akateemiset järjestöt ja yritykset pyrkivät kilpaa ensimmäisenä murtamaan
koodin sellaisissa asioissa kuin ikääntyminen, kuolemattomuus, singulariteetti, ihmisen
parantaminen ja noin tusinan verran muita asioita, jotka muuttaisivat perusteellisesti sen, mitä
merkitsee olla kuolevainen ihminen. Kaikki tämä olisi pelottavan nihilististä ja mahdollisesti
kauhistuttavaa, ellei olisi olemassa yhtä ajatusta.
Jumala ei koskaan jää hopealle.
Johtopäätös
Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän
kultaista lampunjalkaa ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan
puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset
niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat
ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten
pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti
kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä
paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän
pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,
ja minä elän; ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman
ja tuonelan avaimet. Ilm. 1:12-18

En tiedä muista, mutta aina kun luen tämän kohdan, saan kylmiä väreitä. Itse asiassa aina, kun
luen tämän kohdan ääneen, kurkkuani kuristaa, koska se kuvaa niin voimakkaasti Herramme
todellista luonnetta. Kun Jumala tuli inkarnaatiossa ihmiseksi Kristus Jeesus, hänen täytyi
himmentää (eli lieventää) todellinen luontonsa, että voisi edes kävellä keskuudessamme ilman,
että kaikki, jotka hän tapasi, kaatuisivat kuolleina.
Ajattelemme apostoli Johannesta, joka tunsi Jeesuksen fyysisesti ihmisenä. Hän oli paikalla
kirkastusvuorella. Hän oli paikalla ristillä. Hän oli paikalla hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja
silti Johannes ei fyysisesti kestänyt sitä, kun näki Jeesuksen todellisen suodattamattoman

luonteen... se oli liikaa. Jumala sanoi Moosekselle, ettei kukaan ihminen voi nähdä häntä ja elää
(2. Moos. 33:20, 5. Moos. 4:12), minkä Johannes Kastaja myöhemmin toisti (Joh. 1:18). Vaikka
Daniel näki vain jonkin nimeltä mainitsemattoman, mutta korkea-arvoisen enkelin, hän heikkeni
fyysisesti ja hänet oli elvytettävä (Dan. 10:8-11). Sama tapahtui Jesajalle, joka näki näyssä
valtaistuinsalin ja Jumalan. Hänkin joutui välittömästi oman syntisyytensä ja riittämättömyytensä
valtaan ja hänet oli fyysisesti elvytettävä (Jes. 6).
Kun synnymme uudesti (Joh. 3:3-6), emme vain muutu huonoista hyviksi, me muutumme
hengellisesti kuolleista hengellisesti eläviksi. Uusi hengellinen elämämme syntyy siitä, että
tulemme vanhurskaaksi Isän Jumalan edessä pyhänä, ei omien tekojemme vuoksi (ikään kuin
Jumala tarvitsisi tekojamme), vaan Hänen Poikansa vuodatetun veren kautta (Ef. 2:8-9), Kol. 1:1314). Uskon hetkellä meissä asuu ja meidät sinetöi Jumala, Pyhä Henki, joka ei ainoastaan anna
meille uutta luonnetta, vaan meistä tulee kokonaan uusi luomus (Ef. 1:11-14, 2 Kor. 5:17-). 21).
Tästä syystä Vanhassa Testamentissa vain Aadamia ja enkeleitä voitiin kutsua "Jumalan pojiksi"
(koska he olivat Jumalan suoria luomuksia), mutta Uudessa Testamentissa kaikki uudestisyntyneet
uskovat voivat myös vaatia tätä arvonimeä. Todelliset uudestisyntyneet uskovat ovat Jumalan
suoria luomuksia (Room. 8:14).
Sellaisina tempauksen tapahtuessa, meidät muutetaan uudesta hengellisestä luomuksesta, joka
asuu vielä kuolevaisessa ja väliaikaisiessa ruumiissamme, uudeksi hengelliseksi luomukseksi, joka
asuu uudessa kirkastetussa ja ikuisessa ruumiissamme. Tämän vuoksi Tempaus on seurakunnalle
ehdoton välttämättömyys. Meidän on karistettava nämä kuolevaiset kehomme, että voimme olla
olemassa siellä, missä Jumala asuu. Lisäksi tämän välttämättömän siirtymisen kuolevaisesta
kuolemattomaan on tapahduttava ennen Ahdistusta (Danielin 70. viikko), koska meidät on ensin
tuomittava (1. Kor. 3:9-17, 2. Kor. 5:1-11, 1. Piet. 4:17), ennen kuin Jumala tuomitsee maailman,
joka hylkäsi hänen Poikansa (Jer. 30:7-11).
Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet
sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin
hän on puhdas. 1.Joh. 3:2-3
Kuitenkin, kun Kristus ilmestyy (Tempauksessa), me näemme hänet sellaisena, kuin hän on, sillä
me olemme hänen kaltaisiaan. Tiedämme, että ylösnousemuksensa jälkeen Kristus saattoi
muuttaa ulkonäköään halutessaan (Joh. 20:14-17), hän saattoi ilmestyä ja kadota halutessaan (Lk.
24:31), hän saattoi kävellä läpi seinien (Lk. 24:36-37), mutta hänet voitiin myös tuntea (Joh. 20:27)
ja hän saattoi syödä (Apt. 10:40-41). Jotenkin jollakin tavalla meistä tulee tällaisia. Hyvän ystäväni
Lee Brainard'in sanoja lainatakseni koskien kirkastettua ruumistamme, voimme edelleen

manipuloida fyysistä maailmaa, mutta se ei enää rajoita meitä.
Lopuksi haluan sanoa, että jos uskoni ja toivoni olisi vain ihmiskunnassa ja kyvyssämme pelastaa
itsemme teknologisen kehityksen avulla, olisin hirveän masentunut. Mitä hyötyä siitä olisi, jos olisin
yhtä kyvykäs kuin Kapteeni Amerikka, mutta haihtuisin olemattomiin, kun paranneltu kehoni lopulta
kuolisi? Mitä hyötyä olisi, jos minulla olisi kaikki Teräsmiehen puvun teknologiset saavutukset,
mutta en voisi pelastaa omaa sieluani? Miten synkkä ja täysin toivoton tulevaisuus onkaan niiden
kannalta, jotka luulevat, että kehojemme kyberneettinen muokkaaminen on jotenkin lunastavaa.
Kuinka täysin lyhytnäköinen ja tylsä tämä näkemys onkaan, kun sitä verrataan ikuisuuteen ja niihin
ihmeisiin, joita Jumalalla on varattuna niille, jotka ovat hänen (Ef. 2:4-7). Eräänä päivänä hyvin
pian sinä ja minä ja kaikki ne (elävät ja kuolleet), jotka ovat Kristuksessa, siirtyvät ihmisen tuolle
puolelle. Meistä tulee Jumalan täysin manifestoituja poikia ja tyttäriä, kanssaperillisiä, jotka
hallitsevat Luojamme kanssa koko ikuisuuden (Room. 8:16-18).
Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me
muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja
kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää
pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman
kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä
kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu:
"Kuolema on nielty ja voitto saatu".

"Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?"

Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka
antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 1.Kor. 15:51-57

