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”Uusi hengellisyys” on evoluution tulosta
Tässä lyhyehkössä artikkelissa Roger Oakland toteaa miten ihmiset eri puolilla maailmaa ovat
kyllästyneet Darwinin luomaan ateistiseen evoluutioon ja sensijaan on syntynyt kaipaus takaisin
mystiikkaan, jossa selitetään Jumalan olevan kaikki ja jokainen. Perususkona on kuitenkin evoluutio
josta on määrä tehdä jättiharppaus ”evolutionistiseen mystiikkaan” eli uuteen globaaliin uskontoon,
jonka mukaan ihminen on siirtynyt ”korkeammalle tasolle”. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen
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Biologisen määritelmänsä mukaan evoluutio on mekanismi, joka muuttaa elämää ajan kautta. Vaikka
monet ovat käyttäneet evoluution käsitettä vuosien ajan selittääkseen pois Jumalan, niin tänä
päivänä on monia, jotka sanovat johtuen evoluutiosta, että kaikki on Jumalaa. Tämä trendi on
ilmeinen Iso-Britanniassa, maassa, jossa Charles Darwin kirjoitti teoriansa – fysiikka on muuttunut
metafysiikaksi? Kuinka tämä on mahdollista?
Glastonbury sijaitsee Englannin eteläosassa. Antiikin ajoista saakka Glastonbury on tunnettu
mystisenä keskuksena, jossa lukuisat ihmiset ovat väittäneet kohdanneensa henkimaailman. Monet ja
fantastiset ovat ne legendat, mytologia, joka edelleen elää ja kasvaa tänä päivänä. Joka vuosi
ihmisiä menee sinne kaikkialta maailmasta etsimään hengellisiä ratkaisuja fyysisiin ongelmiinsa.
Minulla oli tilaisuus käydä Glastonbury'ssa keväällä 1997 ollessani Englannissa. Olin juuri viettänyt
pari päivää tutkien Charles Darwin'in elämää ja sitä vaikutusta, joka tällä miehellä oli niin monien
elämään. Hänen sanomansa, joka keskittyi luonnonvalintaan ja sopivimpien eloonjäämiseen, antaa
edelleen muodon tämän päivän evolutionistien ajattelulle. Hänen motiivinsa, kristinuskon
halveksunta, antaa pohjan ”tieteelliselle” näkemykselle, jossa ei tarvita yliluonnollista. Tänä päivänä
kaikkialla Englannissa ja ympäri maailman hänen kunniakseen pystytetyt lukuisat muistomerkit,
”luonnonhistorian museot”, heijastavat hänen uskomuksiaan, ikäänkuin hän olisi Jumala.
Matkani Glastonbury'iin ja Stonehenge'iin paljasti darvinismin toisen puolen, josta useimmat
”evoluutiobiologit” eivät ole innostuneita keskustelemaan. Idea luonnonvalinnasta on ehkä
tarkoitettu selittämään Jumala pois, mutta todellisuudessa, ajan mittaan, se on ollut katalysaattori,
joka on luonut ympäristön, joka on toiminut täsmälleen päinvastoin. Näyttää, että muutaman
menneen vuosikymmenen aikana on tapahtunut suuri ajattelun muutos. Nykyinen sukupolvemme on
turhautunut uskomaan naturalismiin. Nyt he ovat valmiita uskomaan, että kaikki ja jokainen ovat
Jumala.
Ei ole epäilystä, että mystiikka ja taikausko, jonka modernin tieteen oletettiin poistaneen, on
palannut takaisin Iso-Britanniaan. Kaupat Glastonbury'ssä olivat täynnä spirituaalista kamaa, joka
saisi luulemaan, että olemme palanneet pakanalliseen menneisyyteen.
Näiden kuolleistaherätettyjen ideoiden ytimessä oli perususko evoluutioon. ”Uuden hengellisyyden”
mukaan ihminen on evoluution jättiharppauksen ottamisen partaalla. ”Avaruusveljet” eli ”hengelliset
oppaat”, joiden uskotaan kehittyneen ”korkeammalle tasolle”, odottavat meidän suorittavan
harppauksen. Samaan aikaan maailman älyköitä kehotetaan viettämään aikaansa harjoittaen joogaa,
hokemalla mantroja tai hinkkaamalla kristalleja. On monia tapoja ottaa yhteyttä ”jumaliin”.

Minua kiehtoo, kuinka evoluutio on kehittynyt vuosien mittaan – mystiikasta darvinismiksi ja sitten
taas takaisin mystiikkaan. Historia on toistanut itseään, aivan kuten se on tehnyt niin monesti
ennenkin. Ainoa asia, joka tällä kertaa on ainutlaatuinen, on, että ”evolutionistinen mystiikka” on
globaali uskonto. Raamattu kuvailee tätä nykyistä trendiä ”kristillisenä babylonilaisuutena”.
Raamattu tekee myös selväksi, että se tulee laukaisemaan Jumalan vihan. Perustuen
nykytapahtumien ymmärrykseeni näyttää, että Jumalan vihan aika voi olla pian! (from Understand
the Times with Roger Oakland)
Roger Oakland on tehnyt kirjan, Faith Undone, vastaansanomattoman ja hyvin dokumentoidun
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