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Houkuttelevaa ja kiusaavaa:
Superhumanismi nousee

Alluring and Tantalizing: Superhumanism Rising 

By Wilfred Hahn, May 13, 2021 

Vaikka koko maailma on täysin Covid-19-pandemian alaisuudessa, se on todennäköisesti 
unohtanut yhden lopunajan maailman tunnusomaisimmista ominaispiirteistä -- superhumanismin - 
jatkuvan etenemisen. Selitämme tarkemmin.

Toistaiseksi useimmat ovat ymmällä, pökerryksissä ja hämmentyneitä. He keskittyvät vain tämän 
hetken uutisraportointiin. Eikä se ole yllättävää, koska se toimii päätöksentekijöiden ja globaalin 
eliitin hyväksi, joilla on taipumus suhtautua kriiseihin opportunistisesti.

Ei olisi liioiteltua sanoa, että media kaikkialla maailmassa tietää hyvin kuinka kasvattaa voittojaan. 
Uutismedian menestys riippuu suurimmaksi osaksi katsojakunnasta. Mitä enemmän silmiä ja 
korvia ne houkuttelevat, sitä korkeammat mainosprosentit ... sitä suuremmat tulot.

Siksi ei ole mikään yllätys, että mammonavetoisessa maailmassa saalistetaan ihmisten pelon 
tunteilla. Harkittu pelon lietsominen ja ylihypetetty spekulaatio rehottavat.

Minne vain katsookaan, on huolestuttavia raportteja ja spekulaatioita koskien covid-19:ää ym. 
kehitystä. Niitä ei voi paeta sulkematta TV:tä ja internettiä.

Yhdestä  tulevaisuuden asiasta (muiden muassa) voidaan kuitenkin olla varmoja: Ihmiskunta 
lopulta voittaa covid-19:n. Itse asiassa pahin voi olla jo takanamme.

Tällainen näkemys kuulostaa varmasti spekulatiiviselta, mutta ei perusteettomalta. 

Nykyajan ihminen on jo voittanut tai saanut hallintaan joitakin maailman pahimmista vitsauksista. 
Ajattele isorokkoa. Se oli sitkeä tauti vuosisatojen ajan Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Se 
tappoi kolme kymmenestä tartunnan saaneesta. On traagista, että 1500-luvulta lähtien se tappoi 
jopa 90% Uuden Maailman alkuperäiskansoista.

Epidemiologia tietysti tuli kuvaan vasta vuosisatoja myöhemmin. Vasta vuonna 1980 Maailman 
Terveysjärjestö (WHO) ilmoitti lopulta, että isorokko on täydellisesti hävitetty maailmasta.
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Suuria onnistumisia on ollut muitakin. Polion lähes täydellinen hävittäminen viime vuosisadalla on 
yksi sellainen virstanpylväs. Muita tappajasairauksia, vaikka niitä ei ole kokonaan eliminoitu, on 
saatu hallintaan ... s.o. Kolera, Ebola, SARs. Optimismimme ei siis ole aiheeton.

On kuitenkin yksi covid-19-pandemian puoli, joka on uutta: Vaikka covid-19 ei kuulu ihmiskunnan 
historian annaalien suurimpiin tappajavitsauksiin, sillä on todennäköisesti ollut kaikista suurin 
psykologinen vaikutus ihmiskuntaan. Sen psykologinen jalanjälki on globaali levittäen pelkoja 
kaikkialle maapallolla.

Vielä merkittävämpää on tämä: Ei koskaan maailman historiassa huomio ole niin keskitetty 
pandemian rahoituksellisiin ja taloudellisiin näkökohtiin.  

Pelot taloudellisesta romahduksesta… luhistuvista osakemarkkinoista ... lentoyhtiöiden 
konkursseista jne. ovat olleet vakavia huolenaiheita päättäjien keskuudessa. Koskaan ei 
pandemian taloudellisia näkökohtia ole analysoitu niin intensiivisesti ja taisteltu niistä.

Hallitukset ympäri maailman pumppasivat varoja rahoitusmarkkinoille ja talouksille antaakseen 
tulotukea kotitalouksille ... samoin kuin osakemarkkinoille. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti yli 
11 biljoonaa dollaria apua on tehty saatavaksi eri tavoin. Kuinka paljon se on? Se vastaisi 13%  
koko maailmantaloudesta ... käsittämättömän suuri summa. Mutta ei siinä kaikki: Vuonna 2020 
myös neljä suurta keskuspankkia pumppasivat sisään maailmanlaajuisesti yli 10 biljoonaa dollaria.

Mikä oli tulos? Vaikka taloudelliset haasteet ovat kaikkea muuta kuin ohi, niin huomattava osa 
taloudellisista vaikutuksista on käännetty päinvastaisiksi. Se tietysti nähdään menestyksenä. 

Uusi maailma nousee karanteenista

Nyt, kun maailma alkaa nousta karanteeneista ja sulkemisista, niin mitä näemmekään? Menestys 
on hanskassa. Kuten tiedetään: "Menestyksellä on monta isää." Poliittisilla päättäjillä on paljon, 
mistä levennellä. Ei pelkästään uusi virus ole saatu hallintaan kuolintilastojen laskiessa, vaan myös
taloudet ovat alkamassa nousta. Jo nyt on pulaa globaaleista kuljetuskonteista.

Mikä on kaikkein merkittävintä? Osakemarkkinat ja asuntojen hinnat ovat monilla alueilla 
ennätyskorkeita. Ajattelepa tätä lausuntoa uudelleen: Maailma nousee covid-19-pandemian 
suunnattomista tappioista ja rahoitusmarkkinat ovat kaikkien aikojen korkeimmilla tasoilla!

Kuinka voi olla näin? Itse asiassa se ei ole yllättävää. Kirjoitimme tässä kolumnissa artikkelin tästä 
täsmälleen samasta ilmiöstä otsikolla ”Tuleva riemu suuresta katastrofista" (The Coming Glee of 
Great Catastrophe, helmikuu 2006; saatavana sivustolla eternalvalue.com). Se osoitti 
mammonakomentoisen maailman valtavan kekseliäisyyden, joka löytää aina keinon kehittää 
positiivinen ja menestystä osoittava tarina rahoitusmarkkinoita varten.

Kaikki tämän päivän ilmeiset ongelmat maailmassa -- esimerkiksi globaali hedelmällisyyden 
romahtaminen, ylivelkaantuneisuus jne. - ovat edistäneet rahoitusmarkkinoiden kukoistusta eivätkä
romahduksia, kuten useimmat ovat pelänneet. Emme saa unohtaa, että viimeisinä päivinä Jumala 
lähettää väkevän harhan maailmalle. Ihmiskunta rakastaa harhaa, jos se johtaa johonkin 
menestykseltä näyttävään (todelliseen tai ei). Tänä päivänä olemme ehdottomasti todistamassa 
tätä ilmiötä.

Tässä mielessä toinen väitetty menestyksen isä on käyttöön otetut uudet rahatyökalut. Uudet 
politiikat, jotka perustuvat suosittuun moderniin salkkuteoriaan (Modern Portfolio Theory = MPT), 
saavat päättäjien suosion. Varmasti MPT: hen luotetaan vaurauden generoimiseksii myös 
tulevaisuudessa ... ainakin siihen saakka, kunnes sitä on toteutettu liikaa.

Samalla maailma tulee ylpeämmäksi.

Itseasiassa ihmiskunta jopa tulee näyttämään voittamattomalta.
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Maailma on silloin selvinnyt pandemiasta. Nyt se aikoo "rakentaa takaisin paremmin (build back 
better)" ... kuten sopivaksi katsoo.

Ylpeys saavutuksesta

Raamattu sanoo, että ylpeys käy lankeemuksen edellä (Snl. 16:18). Todellakin, lankeemus tulee 
varmasti. Kuitenkin ajattelemme, ettei ihan vielä. Miksi ei? Superhumanismi ei ole vielä täysin 
kypsynyt.

Viime aikoina olemme kirjoittaneet kypsyvistä trendeistä maan päällä (tähän mennessä niitä on 
käsitelty yhdeksän). Meille ne yhdessä antavat vahvan osoituksen lähestyvästä Ahdistuksen 
ajasta. Vaikka aikoja ei voida ennustaa tarkasti, voimme varmasti tunnistaa aikojen "kaudet". 
Superhumanismi on sopusoinnussa kaikkien näiden kypsymistrendien kanssa, joita olemme tähän 
mennessä tarkastelleet. Superhumanismin menestykset ja ylpeys johtavat lopulta ihmiskunnan 
kuolemaan. Jumala itse puuttuu asioihin … vihassa.

Kuitenkin, ennenkuin tuo aika on saavutettu, menestysten, jotka antavat nousun 
superhumanismille, voidaan odottaa houkuttelevan maailman asukkaita. 

Tässä on vaara kaikille ... ja ehkä ennen kaikkea kristityille. Maailma, joka saa itsensä näyttämään 
ikään kuin voittaisi kaikki ongelmansa ja tuottaisi alati kasvavaa menestystä ja taloudellista 
vaurautta, houkuttelee monia uskovaisia. Kun on niin sutjakkaita trendejä, niin miksi antaa Jumalan
ja Hänen lakiensa ja lupaustensa kahlehtia itseään (Ps. 2:1-5). Superhumanismi houkuttelee 
ihmisiä kuin kärpäspaperi kärpäsiä. Saatana tietää oikein hyvin, mistä ihmiset tykkäävät.

Vaikka osakemarkkinoiden kaatumiset ja erityyppiset kriisit voivat tarjota sopivia tilaisuuksia ajaa 
maailmanhallituksen rakentamista, niin se on superhumanismi, joka vetää mukaan monia auliita  
kannattajia.

Mielenkiintoista on, että transhumanismin kannatus on ollut kasvussa jonkin aikaa. Sen näkemys 
on, että ihmiskunta kehittyy ja edistyy edelleen ... ottamalla käyttöön uusia teknologioita, 
geenitekniikkaa ... jne. Jotkut sen opeista näyttävät todellisuudelle vierailta. Se, mitä ei kuitenkaan 
pidä ottaa kevyesti, on superhumanismin eteneminen, joka paljastuu silmiemme edessä.

Nykyään olemme todistamassa kahta rinnakkaista ilmiötä: voimakkaiden teknologioiden ja 
globalistisen politiikan kehittymistä ja samaan aikaan ihmisen ylimielisyyden ja ylpeyden huimaa 
nousua. Vastoin alituista määkimistä tuomion julistajilta -- jotka ovat jatkuvasti ennustaneet 
katastrofeja -- ihmiskunta on monin tavoin kokemassa ajoista parhaita.

Milloin superhumanismi kuolee?

Käsityksemme on, että Jumalan itsensä vihan täyttämät tuomiot ja toimet tuhoavat ihmiskunnan 
järjestelmät Ahdistuksen ajan toisen puoliskon aikana. 

Ihmiskunnan järjestelmät tuskin romahtavat ennen Ahdistuksen toista puoliskoa. Ne voivat tulla 
hauraiksi ja ylirasitetuiksi – luotettuaan siihen saakka paljolti ihmisten harhaluuloihin ja 
psykologisiin vihjeisiin – mutta edelleen toimivat kriisiaikoina.

Muistamme, mitä Jumala sanoi Baabelin asukkaista: 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. 11:6).

Asukkaat sanoivat edelleen: Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu 
ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. (1.Moos. 
11:4).



Se, mitä näemme, on, että Baabelin väki todella onnistui rakentamaan kaupunkinsa ja torninsa 
(tosin ei ihan taivaaseen asti).

Ajattele sitä "edistynyttä teknologiaa", jota he käyttivät Baabelin tornin rakentamiseen. Tuon 
aikakauden ihmiset (jotka elivät vähän aikaa vedenpaisumuksen jälkeen) sanoivat toisilleen: 
Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he 
käyttivät laastina.(1.Moos. 11:3). 

Niinpä Jumala itse puuttui tähän asiaan sekoittamalla heidän kielensä niin, että he eivät voineet 
ymmärtää toisiaan. Jumala teki tyhjäksi ihmiskunnan edistyksen, joka nosti ylpeyttä ja humanismia 
-- ja levitti niitä.

Pohdittavaa

Näemme ihmisten maailman, jossa on suurempia ja suurempia kaupunkeja, yhä suurempi 
asumistiheys ja globalismi - yhtenäisen, omahyväisen ja sellaisen, jolla on aikomus rakentaa 
maailma erillään Jumalasta. Baabelin syntejä toistetaan tänä päivänä massiivisesti ja 
maailmanlaajuisesti.

Ja niin, aivan kuten Jumalan oli puututtava asioihin Nimrodin Baabelin tornin päivinä, Jumala tulee 
puuttumaan asioihin jälleen kerran. Toteamme tässä sen tosiasian, että tuon ajan yhteiskunnallisen
romahduksen laukaisi ulkoinen katalysaattori – Jumala!

Siksi Jumala vastaa vihalla, kuten profeetta sanoo: Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea 
ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä, niin että se maahan painuu, […] Silloin masentuu ihmisten 
ylpeys, ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Mutta 
epäjumalat katoavat kaikki tyynni. (Jes. 2:12, 17-18).

Kristityt, joille on annettu Suuri Toivo ja siksi pelastettu vihasta, voivat tänä päivänä olla kiitollisia 
heille suodusta edistyksestä ja elämän laadusta.

Mammona ja superhumanismi ovat kuitenkin houkuttelevia. Niitä on vaikea vastustaa ... lopulta 
niilä on rooli uskon saamisessa kylmenemään. Monet todennäköisesti antavat periksi.

Teknologia (ja humanismi) ei kuitenkaan ole vahva tornimme. Sen sijaan: Herran nimi on vahva 
torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan. (Snl. 18:10). Sillä sinä olet minun turvapaikkani, vahva 
torni vihollista vastaan. (Ps. 61:3).

——————–
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