
T I E D E !

Onko
Jumalan sana 
myös sinun 

ajattelusi
perustana?

AJATTELUNI
PERUSTANA ON 

RAAMATTU!

 Dan Lietha ja Stacia Byers

Jos kaikki maailman suuret tiedemie-
het kirjoittaisivat kirjoja, joihin he laittaisivat kaiken tietonsa, 
tietäisimmekö silloin enemmän kuin Jumala? Kun näiden 
suurten tiedemiesten tulokset ovat ristiriidassa Jumalan 
kirjoitetun Sanan kanssa, kumpaa meidän tulisi uskoa?

MIETI!
Kaikkien suurten tiedemiesten tiedot 
yhteen laskettunakaan eivät ole Ju-
malan äärettömän viisauden veroi-
sia. Koska Jumala tietää kaiken eikä 
tee koskaan virheitä, voimme luottaa 
täysin Hänen Sanaansa!

1. Piet. 1:24-25

 Dan Lietha ja Stacia Byers

Lapsille avuksi uskonsa 
puolustamisessa!

Ihminen on lentänyt 
kuuhun ja asettanut 
avaruusluotaimia Mar-
siin. Näyttää siltä, että 
tiedemiehet julistavat 

uusia, jännittäviä löytöjä ja keksintö-
jä joka päivä – syvällä valtameressä 
eläviä bakteereja, uusia rokotteita tai 
parempia kirurgisia leikkausmenetel-
miä.

Tieteellisillä kokeilla voidaan saa-
da mielenkiintoista tietoa vaikkapa 
siitä, kuinka muistamme asioita tai 
kuinka nenämme haistaa. Kokeiden 
avulla ja tarkkailemalla voimme oppia 
paljon ympärillä olevasta maailmas-
ta, maailmasta, jonka Jumala loi.

Mitä on tiede
Sana ”tiede” merkitsi alun 
perin yksinkertaisesti ”tie-
toa”. Monet tieteen löydöt 
saattavat vaikuttaa ällis-
tyttäviltä ja voimme luul-
la, että tiede voi kertoa 

meille kaiken. Kuitenkaan tiedemie-
het eivät ole kaikkitietäviä. Jumala on 
ainoa kaikkitietävä, kuten Daavid sa-
noo Psalmissa 139:1-6. Vaikka tiede 
voi auttaa meitä oppimaan enemmän 
Jumalan luomasta maailmasta, se ei 
voi määritellä, mikä on oikein ja vää-
rin, eikä tiede voi myöskään opettaa 

meille Luojastamme. Tiede on myös 
hyvin rajallinen yrittäessään saada 
selville asioita menneisyydestä. Ku-
kaan tiedemies ei ole esimerkiksi ol-
lut tarkkailemassa maailman syntyä. 
Käytettävissämme olevat todisteet 
ovat voineet olla olemassa mennei-
syydessä, mutta nyt kaikki todisteet 
ovat vain nykyisyydessä. Niinpä 
voimme testata ja mitata ainoastaan 
niitä asioita, jotka ovat olemassa ny-
kyhetkessä.

Jotta voisimme vastata tällaisiin 
kysymyksiin sekä ottaa selville keitä 
me olemme ja mistä tulemme, mei-
dän tulisi katsoa Jumalan kirjoitettua 
Sanaa. Jumalan Sana auttaa meitä 
ymmärtämään miten meidän tulee 
elää (2 Tim. 3:16,17) ja Sanasta 
opimme tuntemaan Jumalan luon-
netta.

Tiede muuttuu
Olemme nähneet, että tie-
teen oppikirjat muuttuvat 
koko ajan – tietoja saate-
taan ajan tasalle, vanhen-
tuneita tietoja poistetaan ja 
virheellisiä tulkintoja muu-
tetaan. Jesajan kirjan lu-

vussa 40, jakeessa 8 meille luvataan, 
että Jumalan sana ei muutu koskaan, 
aivan kuten Jumalakaan ei koskaan 

muutu. Hän, joka loi Aadamin ja Ee-
van, on sama Luoja ja Jumala, jota 
palvomme nykyäänkin (Hebr. 13:8). 
Tiede voi olla suurenmoinen väline, 
jonka avulla löydämme hämmästyt-
täviä yksityiskohtia maailmastamme, 
mutta se ei voi koskaan nousta kaik-
kitietävän, äärettömän Jumalamme 
Sanan paikalle.

On paljon tiedemiehiä, jotka usko-
vat Raamattuun ja Jumalan luomis-
kertomukseen. Raamattua tutkimalla 
he ovat voineet tehdä hämmästyt-
täviä asioita maailmassa. Tunnista-
essaan tieteen rajallisuuden he pai-
nottavat Jumalan sanaa mieluummin 
kuin ihmisten mielipiteitä.
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MITÄ KUVASSA ON 
TAPAHTUNUT?

KATSO YLÄPUOLELLA OLEVAA 
KUVAA. Arvaatko, miksi tämä laiva 
alkoi upota?

Ajattelit ehkä, että laiva törmäsi 
riuttaan ja alkoi vuotaa, tai ehkäpä 
iso kala haukkasi siitä palasen. Tai 
ehkä laiva oli vain niin huonosti ra-
kennettu.

Koska et ollut paikalla, kun lai-
va alkoi upota, sinun on vaikea 
tietää tarkalleen mitä tapahtui. Ai-
noastaan silloin saisit tietää sen 
varmasti, jos joku olisi ollut silmin-
näkijänä ja kertoisi sinulle, kuinka 
kaikki tapahtui.

Kertomus meni oikeasti näin: 
Lentokone oli valmistautumassa 
nousuun, kun miehistö huomasi 
lehmän laitumella, kiitoradan vie-
ressä. Koska miehistöllä oli nälkä 

ja he halusivat hyvää ruokaa, he 
raahasivat lehmän lentokonee-
seen.

Ongelmia syntyi siinä vaihees-
sa, kun lehmä päätti, ettei se ha-
lunnut lentää. Niinpä miehistö 
avasi lentokoneen lastiluukun ja 
heitti lehmän ulos, koska he eivät 
halunneet, että hurjistunut lehmä 
vahingoittaisi lentokonetta. Pudo-
tessaan melko korkealta, lehmä-
raukka rysähti laivan läpi ja aiheutti 
sen, että laiva alkoi upota.

Vaikka tekisit tieteellisiä tutki-
muksia ja löytäisit esimerkiksi leh-
män verta hylystä, olisi hyvin epä-
todennäköistä, että keksisit oikean 
selityksen. Samalla tavoin mekään 
emme voi tietää varmuudella tie-
teellisten testien perusteella, mitä 

on tapahtunut maapallon mennei-
syydessä, koska emme ole olleet 
paikalla.

Esimerkiksi löytämissämme di-
nosaurusten tai muiden eläinten 
fossiileissa ei ole mukana lappuja, 
joissa sanottaisiin kuinka vanho-

ja ne ovat. Voimme yrittää keksiä 
tarinoita siitä, mitä ja milloin luu-
lemme niille tapahtuneen, mutta 
ellei meillä ole silminnäkijää, johon 
voisimme luottaa, on mahdotonta 
tietää tarkalleen, mitä on tapahtu-
nut.

Monet ihmiset tekevät selostuk-
sia maailmankaikkeuden synnystä 
väittäen tietävänsä tarkalleen, mi-
ten ja milloin kaikki on saanut al-
kunsa. Kuitenkin, koska he eivät 
olleet paikalla, nämä selostukset 
ovat vain tarinoita heidän käsityk-
sistään menneisyydestä.

Nykyään on elossa enää Yksi, 
joka oli alussa paikalla – Juma-
la. Hän kertoo meille kirjoitetussa 
sanassaan, Raamatussa, kuinka 
Hän loi kaiken ja mitä sen jälkeen 
tapahtui.

Koska tiedämme, että Juma-
lan sana on ”kokonansa totuus” 
(Ps.119:160), voimme luottaa Ju-
malaan, kun Hän sanoo luoneen-
sa kaiken kuudessa tavallisessa 
päivässä. Monet nykypäivän tiede-
miehetkin ovat samaa mieltä.
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MUTANTTEJA, Hirviöitä & VIRH ITÄ
JOS KYSYISIN SINULTA, 
MIKÄ ”MUTANTTI” ON, 
MIELEESI TULISI VARMAAN 
ENSIMMÄISENÄ TV-, ELO-

KUVA- TAI 
SARJAKUVA-
OTUKSET.

TIESITKÖ, ETTÄ 
MUTANTTEJA ON 

OIKEASTI
OLEMASSA?

ONKO?

KLUP!
OLE HUOLETI! NE EI-
VÄT OLE HIRVIÖITÄ TAI 
KUMMALLISIA OTUKSIA, 
JOILLA OLISI OUTOJA 
VOIMIA!

HUH!

MUTANTIT OVAT ELÄVIÄ ELI-
ÖITÄ, JOILLA ON GENEETTI-

 SIÄ VIRHEITÄ.

MIKÄ
ON GENEET-

TINEN
VIRHE?

GENEETTINEN VIRHE ON 
VIRHE DNA:N TIEDOISSA, 
JOTKA KOPIOIDAAN VAN-
HEMMILTA JÄLKELÄISILLE. 
ESIMERKIKSI SAMMAKOLLA 
KUULUISI OLLA 4 JALKAA.

MUTTA JOS SAMMAKON 
SOLUJEN DNA-KOODISSA 
ON VIRHE, SAMMAKOLLE 
SAATTAA KASVAA 5 JALKAA.

ITSE ASIASSA, GENEETTISIÄ VIRHEITÄ 
ON KAIKILLA MAAILMAN ELIÖILLÄ, 
JOTKA ELÄVÄT NYKYÄÄN, MYÖS 
IHMISILLÄ. MUTAATIOT AIHEUTTAVAT 
TUHANSIA PERINNÖLLISIÄ VIRHEITÄ 
JA SAIRAUKSIA. KAMALAA! MIKSI 

MEILLÄ ON 
MUTAATIOITA?

KUN AADAM & EEVA RIKKOIVAT 
JUMALAA VASTAAN, TÄYDEL-
LISEEN LUOMAKUNTAAN TULI 
SYNTI. MAAILMA ON NYT 
KIROTTU, JA MUTAATIOT 
OVAT OSA TÄTÄ KIROUSTA.

YSTÄVÄNI SANOI MINUL-
LE, ETTÄ JUMALA KÄYTTI 
MUTAATIOITA KEHITTÄÄK-
SEEN KAIKEN, MITÄ ON 
OLEMASSA. MITÄ SANON 
HÄNELLE? MIKÄ ON 

MUTAATIO?

GENEETTI-
NEN VIRHE.

SANO HÄNELLE, 
ETTÄ JUMALA EI 
TEE VIRHEITÄ!

JOS ”JUMALA EI TEE VIRHEITÄ” – JA KUITEN-
KIN MUTAATIOT OVAT GENEETTISIÄ VIRHEITÄ, 

JOTKA OVAT SEURAUSTA JUMALAN ASETTA-
MASTA KIROUKSESTA – NIIN EIKÖ JUMALA OLE 

SILLOIN TEHNYT NÄITÄ VIRHEITÄ?

EPÄTÄYDELLISEN OLENNON (KUTEN SINUN TAI MINUN) TEKEMIEN VIRHEIDEN JA TÄYDELLISEN 
OLENNON (JUMALAN) SALLIMIEN VIRHEIDEN VÄLILLÄ ON ERO. LUOJAMME ON TÄYDELLINEN, JA 

SITEN EI OLE MAHDOLLISTA, ETTÄ HÄN EREHTYISI TAI TEKISI VIRHEITÄ. KUITENKIN HÄN SALLII 
VIRHEIDEN TAPAHTUMISEN TÄSSÄ MAAILMASSA – TÄMÄ ON ERÄS IHMISEN SYNNIN SEURAUKSISTA.

K V

E

RYSKIS!

PAM!

MÄISKIS!

KARJAIS
U!
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Tunnetko RAAMATTUSI?

Jumala
nimesi

Aadamin.

Kuka nimesi 
Eevan?

 VASTAUS:

Monet historian suuret tiedemiehet (ja monet erittäin pätevät
nykytiedemiehet) hyväksyivät Jumalan Sanan totuutena. Osa heidän
tekemistään tieteellisistä keksinnöistä on tapahtunut Raamatun jakeiden
avulla. Osaatko yhdistää seuraavat tiedemiehet heidän aikaansaannostensa
kanssa?

RAAMATTUUN USKOVIA TIEDEMIEHIÄ!

Modernin
kemian isä

Fysikaalisen
astronomian isä

Kumosi käsityksen, 
jonka mukaan elämä 
syntyisi elottomista 

aineistaGenetiikan isä

Yksi geologian 
perustajista

Nyt HASSU-
TELLAAN!

ERILAISIA NENIÄ
JUMALA LOI ELÄIMILLE ERIKOI-
SIA NENIÄ. OSAATKO YHDISTÄÄ 

SEURAAVAT TUNTOMERKIT 
OIKEISIIN ELÄIMIIN?

Tätä erikoista nenää käytetään 
samaan tapaan kuin kättä!

Tätä nenää käytetään 
kaivamaan maata!

Tämä eläin osaa sulkea 
nenänsieraimensa sukeltaessaan, 
jotta vettä ei pääse nenään!

Tässä erikoisessa nenässä on nenän-
sieraimet, jotka sulkeutuvat, jotta 
aavikon hiekkaa ei pääse nenään!

TUNNISTATKO ELÄIMET NIIDEN NENISTÄ?
����������������������������������������������������������������������

Yksi näistä eläimistä 
on mainittu yli sadassa 

Raamatun jakeessa! 
Tiedätkö mikä?

Mitkä näistä eläimistä 
ovat eläneet yhtä 

aikaa dinosaurusten 
kanssa?

_ _ R _ __ _ M _ _ _

_ _ _ _ HV _ _ L _ _ _ _ _ _ _

K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A

     _ _ U _ _ H _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ RT _ H _ _ _
VASTAUKSET!

A: 5.Elefantti
B:2.Pahkasika
C: 9.Virtahepo
D:1.Kameli
E:8.Leijona
F:Kaikki!

1.Kameli
2.Pahkasika
3.Karhu
4.Kirahvi
5.Elefantti
6.Muurahaiskarhu
7.Kilpikonna 
8.Leijona
9.Virtahepo

1) Johannes Kepler

2) John Woodward

3) Louis Pasteur

4) Gregor Mendel

5) Robert Boyle

VASTAUKSET!

1-B, 2-E, 3-C, 4-D, 5-A
_ _ HK _ S _ _ _

AADAMNIMESI EEVAN! 1. MOOS. 3:20
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