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Eräs tiedemies sanoi:  
 

”Jumala joko on, tai Häntä ei ole ja kumpikin vas-
taus on pelottava.” 
 
Käännös: 
Ei ole mitään välimaastoa. Ellei ole Jumalaa, ei ole 
toivoa. Siinä kaikki. 
 
Mutta toisaalta, jos on Jumala, niin Hän määrää 
tahdin ja me olemme vastuussa Hänelle.  

 

Tämän ajattelun myötä tulee iso kysymys: Alkoiko maailmankaikkeutemme raamatullisella luomi-
sella kuudessa kirjaimellisessa päivässä, vai kehityimmekö miljardien vuosien aikana?   
 
Julkiset, yksityiset ja jopa monet ”kristilliset” koulut ovat vuosikymmeniä opettaneet jumalaton-
ta ”alkuräjähdys” -teoriaa ja se on vaatinut veronsa. 
 
Niiden uudestisyntyneitten kristittyjen, jotka uskovat, että evoluutiolla ja/tai alkuräjähdyksellä on 
ainakin jokin rooli luomisessa, on epämukavat 50 %!*  

 
Monet tätä lukevat uskovat eivät juurikaan näe ongelmaa 
siinä, että Jumala käyttäisi luomisessa alkuräjähdystä 
jollakin tavalla tai jossakin muodossa usein mainiten epä-
raamatullisen ”aukkoteorian” pohjana uskomukselleen. 
 
Aukkoteoria on yritys sovitella Raamatun totuus todista-
mattomaan tieteeseen laittamalla miljoonia vuosia 1. 
Mooseksen kirjan 1. luvun kahden ensimmäisen jakeen 
väliin. Se kuitenkin tekee väkivaltaa vieläkin isommalle 
Raamatun totuudelle – nimittäin sille, että synti toi kuole-
man. Aukkoteorian myötä kuolema tuli ensin ja Genesis 
murenee.  

”Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: ’Hän vangitsee vii-
saat heidän viekkauteensa’" 1. Kor. 3:19 
 
Ajattele seuraavia tosiasioita: 
 
Alkuperäistä teoriaa ehdotti ensimmäisenä belgialainen George Lemaitre vuonna 1927. Vuonna 
1948, George Gamow, R.A. Alpher ja R. Herman hahmottelivat perusmallin.  

Gamow, tiedemies ja tietokirjailija, antoi sille nimen "The Big Bang (Iso pamaus)." Käyttäen yksin-
kertaista alkeellista grafiikkaa (pilapiirroksia) hän innokkaasti ajoi teoriaansa toisille tiedemiehille 
(Isaac Asimov, Asimov's New Guide to Science, 1984, sivu 43). 
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Gamow'in fiktiivisen kirjoittamisen on täytynyt palvella häntä hänen selittä-
essään maailmankaikkeuden alkua, koska vain uskomaton mielikuvitus 
saattoi keksiä tämän täysin epätieteellisen teorian.  

  
 

Iso Pamaus opettaa, että alussa, noin 12–14 miljardia vuotta sitten, 
oli ”tyhjyys (nothingness)." Sitten painovoima sai sen ”tyhjyyden” pakkau-
tumaan tiiviisti yhteen ja kipinä sai sen ”tyhjyyden” räjähtämään ulospäin 
vetynä ja heliumina.  
 

 

Iso Pamaus siis alkaa tyhjyydestä, sitten painovoima ilmestyy ei mistään, jota seuraa maaginen 
kipinä ei mistään, joka aiheuttaa räjähdyksen joka jotenkin LOI vetyä (yksi protoni ja yksi elektroni) 
ja heliumia (kaksi protonia ja kaksi elektronia) tyhjästä!  
 

On hämmästyttävää, että monet terävimmistä älyköis-
tämme uskovat, että alussa oli tyhjyys... ja sitten se 
räjähti! Alkuräjähdyksen kannattajilla on enemmän us-
koa kuin useimmilla uskovaisilla!  
 
Teoria jatkuu, että tämä satunnainen räjähdys sai kaa-
sut räjähtämään ulospäin läpi kitkattoman avaruuden 
lopulta muodostamaan tähtiä, galakseja, planeettoja ja 
kuita... ja myöhemmin kasveja, eläimiä ja ihmisiä. Yksi 
sellaisen teorian ongelmista on se, mitä tiedämme ”kit-
kattomasta” avaruudesta.  

Linnunrata, kotigalaksimme, käsittää miljar-

deja tähtiä spiraalimuodostelmassa! 

 

Sattumalta räjähtäneet ulosvirtaavat kaasut Isosta Pamauksesta eivät voi pysähtyä liikkeessään 
ulospäin, hidastua eikä muuttaa suuntaa. Ne jatkaisivat siirtymistä kauemmas toisistaan.  

 

Silti toteamme suurenmoisen suunnittelun maailmankaikkeuden galakseissa. Puhumattakaan hy-
vin monimutkaisesta suunnittelusta eläimissä ja ihmisissä!  

 

Tiedemiehet voivat nyt jäljittää 

DNA:n yhteen ihmiseen 
 

 
Ja lopuksi, ei yksikään tiedemies epäile, että DNA, 
suunnitelma, josta jokainen meistä on tehty, on hyvin 
monimutkainen suunnitelma. Siinä DNA:ssa, joka sisäl-
tyy meihin jokaiseen, ei kertakaikkiaan ole mitään sattu-
manvaraista.  
 

Eikä se ole vain suunnitelma, vaan DNA kopioi itsensä 
(koodin) ja korjaa itsensä!  

 

 

Mikä tietysti merkitsee, että jos sinussa on suunnitelma, 
niin sinulla TÄYTYY olla suunnittelija!  

Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman 

älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutuk-

seksi? 1. Kor.1:20 

 

  



Jumala sanoo, että Hän suunnitteli joka ainoan meistä. DNA-koodimme oli Aadamissa. Kun Aadam 
teki syntiä, synti saastutti, ei vain Aadamin, vaan kaikki hänen jälkeläisensä. 
 

Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa.  
1. Kor 15:22 

 

Jumala suunnitteli myös maailmankaikkeuden. Ja se on peljättävää.  
 

Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luo-
nut; Ps. 8:3  
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