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Ihminen uhmaa Jumalaa ikuisen elämän tavoittelullaan ilman Jeesusta Kristusta 

Tässä tuore Roger Oakland'in ajanilmiö-kommentaari, joka kertoo tekoälytutkijoiden pyrkimyksestä herättää 
kuolleita, jotta ikuinen elämä saavutettaisiin teknologian avulla ilman Jumalaa. Syntinen ihminen uhmaa elämän 
Luojaa, mihin Genesis eli Raamatun 1. kirja vastaa. Ajankohtaisen kommentaarin suomensi: Samuel Korhonen
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Tuskin kuluu päivää ilman uutista, että ihmiskunta on onnistumaisillaan kehittää kyvyn uhmata 
Jumalaa. Hiljattainen Kat Romero'n kirjoittama uutinen otsikolla New Company Claims They’ll Be 
Able to Resurrect the Dead (Uusi yhtiö väittää voivansa herättää kuolleita) esittää tällaisen 
näkökulman. Lainaus artikkelista: 

Yrittäjä Josh Bocanegra sai paljon huomiota ilmoittaessaan uudesta tekoäly-yhtiöstään 
nimeltä Humai. Miksi? Koska väittää, että noin vuonna 2045 he pystyvät herättämään 
kuolleita. Uuden yhtiön tavoite on ”jatkaa ja parantaa elämää” jäädyttämällä ihmisten aivoja 
pitkiksi ajoiksi käyttäen kryoniikkaa, syväjäädytystekniikkaa, joka käyttää hyvin alhaisia 
lämpötiloja ja sitten asentaa ne keinotekoisiin ruumiisiin. [1]

Inspiraatio moisen lupauksen takana on tietysti helposti tunnistettavissa Raamatun valossa. Vaikka 
Jumala teki selväksi Aadamille ja Eevalle, että heidän tottelemattomuutensa (synnin) palkka olisi 
fyysinen kuolema, Saatana, suuri pettäjä, vakuutti Eevalle, että Jumala on väärässä. 
Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiset ovat jatkuvasti etsineet keinoja saada ikuinen elämä, jonka 
Jumala lupasi ihmiselle alussa. 

Humai -yhtiön omistaja kuvailee tätä uutta teknologiaa. Luemme: 

Hän väittää, että jos he pystyisivät siirtämään elävän ihmisen aivot bioniseen ruumiiseen, 
niin olisi mahdollista saavuttaa ”tila, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla.” Josh toivoo 
pääsevänsä tähän seuraavien 30 vuoden sisällä. Vastaten kritiikkiin, jota yhtiö ehkä saa 
vastaansa järkyttävästä ehdotuksestaan, hän sanoo: ”Neurotieteessä ja biotekniikassa 
tapahtuu joka vuosi lupaavia läpimurtoja. Aiomme soveltaa näitä läpimurtoja 
työskennellessämme kohti ensimmäistä kirurgista proseduuria palauttaa ja istuttaa ihmisen 
aivot uuteen bioniseen ruumiiseen.” [2]

Samalla kun tämä artikkeli kuolleiden herättämisestä vangitsi huomioni, niin artikkelissa itseasiassa oli 
yksi lausunto, joka todella ällistytti minua. Siinä luki näin: ”Teknojätti Google on aiemmin sanonut, että 
he uskovat tieteen voivan tehdä mahdolliseksi ihmisille elää 500-vuotiaiksi.”

Että mitä? Miksi tämä on niin merkittävää? Lue vastaus Genesiksestä. Luvussa 4 meille kerrotaan 
Aadamin ja Eevan perheen genealogia ja ajat. On ilmeistä, että tuohon aikaan ihmiset elivät hyvin 
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pitkään. Itseasiassa muutamat elivät lähes 1000-vuotiaiksi. Vaikka Aadam ja Eeva olisivat eläneet 
ikuisesti, elleivät olisi tehneet syntiä, niin lankeemus käynnisti kuoleman ihmisrodulle. Silti tuohon 
aikaan ihmisen historiassa, ennenkuin ihmisen perimä oli enemmälti synnin turmelema, ihmisellä oli 
kyky elää paljon kauemmin, kuin keskimääräinen elämä tänä päivänä kestää. 

Joten mitä voimme tästä päätellä? Jälleen kerran Raamattu on avain ymmärrykseen. Meille ei ole 
ainoastaan mahdollista ymmärtää, miksi ihmiset yrittävät löytää tien ikuiseen elämään teknologian 
nykyisten saavutusten kautta tunnustamatta Jeesusta Kristusta, vaan voimme myös luottaa 
Raamattuun ymmärtääksemme aikaamme. 

Elämme hyvin pimeässä maailmassa. Vain Jumalan sanan valo voi tunkeutua tähän pimeyteen. Oletko 
valmis kokeilemaan?
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[1] http://www.express.co.uk/life-style/life/630902/company-bring-dead-back-to-life-with-brain-
preserving      1/2/16

[2] Ibid.
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