
 Yksi syy on vertaispaine—evoluutioon uskotaan 
koska niin monet muutkin uskovat siihen. Tämä 
on itseään ylläpitävä sosiaalisen vahvistamisen 
kierre. Toinen syy on se, että ihmisille ei ole koskaan 
osoitettu miten samaa todistusaineistoa voi tulkita 
lähtökohdista, jotka pitävät Raamattua todellisen 
historian paljastavana, elävänä  Jumalan, kaiken 
Luojan, Sanana. Sama Raamattu opettaa myös, 
että koska Aadam lankesi syntiin, ihmiset ovat 
luonnostaan kääntyneet Jumalaa vastaan. Raamattu 
kertoo lisäksi, että  luomakunta oli alkujaan "sangen 
hyvä", ja että kuolema, taudit ja kärsimys johtuvat 
Aadamin synnistä, jossa me itse jatkamme. Usko 
evoluutioon ("kaikki on syntynyt itsestään")  on 
äärimmäinen tapa tukahduttaa totuus, jonka kaikki 
meistä sisimmissämme tiedämme—mitään yhtä 
monimutkaista kuin maailmankaikkeutemme ei voisi 
ikinä tulla olevaksi ilman älykkyyttä ja suunnittelua.  

 Kumpaan uskot, luomiseen vai evoluutioon? Tämä 
on yksi kaikkein tärkeimmistä päätöksistä, jonka 
voit tehdä. Se vaikuttaa tarkoitukseesi ja kohtaloosi. 
Olet itsellesi sen velkaa, että oikeasti tutustut 
todistusaineistoon luomisen näkökulmasta, etkä vain 
ota sitä vastaan valmiiksi pureskeltuna ja yleisen 

mielipiteen värittämänä. 
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JAKELIJA:

Mikä on Creation Ministries International?  
Creation Ministries International on hyötyä tavoittelematon, 
tunnustautumaton kristillinen organisaatio, jolla on laaja tukiverkosto 
Raamattuun uskovien seurakuntien parissa. CMI työllistää lukuisia 
tohtoristason tiedemiehiä ja tutkijoita.  Creation-lehdellämme on tilaajia 
yli 140 maassa.

Kuka vastaa tämän lehtisen jakamisesta?
Creation Ministries International (CMI) on valmistanut tämän ja monet 
samankaltaiset lehtiset.  Lehtisiä jakelevat vastuuntuntoiset yksilöt 
ja seurakunnat, jotka haluavat lisätä ihmisten tietoutta tällä saralla. 
Jakelija on voinut laittaa nimensä alla olevaan laatikkoon. 

Tätä ja muita samanlaisia luomis-aiheisia lehtisiä on saatavilla Cre-
ation Ministries Internationalista. Kirjoita niin lähetämme näytteitä ja 
listan hinnoista. 

MEILLä on vAstAuKsEt!

Kaksi kaikkein vaikuttavinta kirjaa aiheesta Raamattu ja 
tiede, jotka olet koskaan lukenut.

vieraile näillä nopeasti kasvavilla ja dynaamisilla krea-
tionistien web-sivuilla! 

CMI:lla on toimistoja seuraavissa maissa:

LIsätIEtoJA: <creation.com/contactus>

•   AustrAliA  •   uK/EurooppA 
•   EtElä-AfriKKA  •   usA
•   KAnAdA  •   uusi-sEElAnti 
•   singAporE

JOTKA VASTUSTAVAT EVOLUUTIOTA

JA MILJOONIA VUOSIA

Mistä johtuu yleinen myytti, 
jonka mukaan evoluution 

pitkät ajanjaksot ovat ainoa 
tieteellinen vaihtoehto 

ajattelijoille ? 

MUUTAMIA NYKYPäIVäN

t i e d e m i e h i ä,



Zoologi (eläintutkija)
Tri Walter Veith on Länsi-Capen (Etelä-

Afrikka) yliopiston eläintieteellisen tiedekunnan 
johtaja sekä entinen ateisti ja evolutionisti. 

Professori Veith kiinnostui Raamatusta 
huomattuaan sen monet hämmästyttävän 
tarkkaan toteutuneet profetiat (päinvastoin 
kuin myöhempien poppamiesten ja 

ennustajien epämääräiset ennusteet). Hän sanoo: “Huomasin 
omalla alallani, että luonnonvalinta (joka on sivumennen 
sanoen tosiasia) ei lisää erinäisten varianttien määrää, 
se vähentää niitä. Kysynkin ‘Miten mekanismi joka 
tekee vähemmän ja vähemmän voisi päätyä tekemään 
enemmän ja enemmän?’ Näkemys evoluution edellyttämien 
sattumanvaraisten mutaatioiden toimimisesta uuden 
informaation lähteenä vaatii todella paljon uskoa. Se on jotain 
mitä minä eläintieteilijänä en todellakaan näe työssäni. ”

Astronomi
Tri Danny Faulkner, South Carolinan 

Lancasterin yliopiston apulaisprofessori, 
opettaa fysiikkaa ja astronomiaa. Hän on 
kirjoittanut parikymmentä artikkelia useisiin 
astronomian ja astrofysiikan julkaisuihin. 

Tri Faulkner torjuu yleiset uskomukset 
käsitteistä kuten big bang ja miljardit vuodet ja huomauttaa, 
että tähtitiede ei sisällä havaintoja, jotka kumoaisivat 
Raamatun alun (Genesis) ilmoituksen. Lisäksi on olemassa 
joitakin havaintoja, jotka tukevat äskettäistä maan ja 
maailmankaikkeuden luomista.

Fysiikan professori
Tri Keith Wanser on fysiikan professori 

Californian osavaltion yliopistossa, 
Fullertonissa. Hänen tutkimuskohteensa 
ovat kuituoptiset tunnistustekniikat, 
kokeellinen ja teoreettinen kiinteän aineen 
fysiikka sekä materian perusteoriat. 

Tri Wanser sanoo, että ihmisten mieliin on taottu 
fraaseja—"älytöntä mantraa"—kuten "evoluutio on fakta" 
ja "kaikki tietävät, että maailma on vanha."  Hän sanoo, 
että todistusaineisto "tukee paljon ennemmin äskettäistä 
kuusipäiväistä luomista ja maailmanlaajuista tulvaa kuin 
vanhaa maata ja evoluutiota. Ihmiset tuijottavat sellaista 
tiedettä, joka vei ihmisen kuuhun, ja laittavat nämä big bang 
-teoriat samaan koriin. He eivät tiedä kaikesta spekulaatiosta 
ja epävarmuudesta (jopa säännöistä piittaamattomuudesta), 
joita sisältyy alkuperäämme liittyviin fysiikan teorioihin."

Anatomi
Tri David Menton toimi useita vuosia anatomian 

apulaisprofessorina Washingtonin yliopiston 
lääketieteen oppilaitoksessa St. Louisissa, 
Missourissa.  

Tr i  Menton on kuuluisa ihmisruumiin 
ällistyttävää suunnittelua käsittelevistä puheistaan, 
linnun höyhenien tutkimuksestaan, joka osoittaa 

ylitsepääsemättömiä ongelmia ajatukselle niiden kehittymisestä 
liskojen suomuista sekä monien anatomisten väitteiden kumoamisesta 
joilla on pyritty tukemaan käsitystä ihmiskunnan oletetuista 
apinamaisista esi-isistä.

Molekyylibiologi
Tr i  Ian  Macread ie  to imi i  johtavana 

tu tk i jana  Aust ra l ian  va l t ion  t ie teen ja 
teollisuuden tutkimusorganisaation (CSIRO) 
biomolekyylitutkimuksen instituutissa.  Hän 
on voittanut tutkimusalaansa liittyen joitain 
kansakuntansa huippupalkintoja.

 Tri Macreadie (joka ei esitä, että CSIRO:n näkemykset alkuperästä 
vastaisivat hänen näkemyksiään) sanoo:  "Laboratoriossa havaitsemme 
vain geenien kopioitumista, olemassa olevien geenien uudelleen 
järjestäytymistä tai viallisia geenejä (informaation kadotessa), jotka 
voisivat auttaa bakteeria selviytymään esim. estämällä yhtä tehokkaan 
sitoutumisen antibioottiin. Mutta koskaan ei ole havaittu uuden 
informaation ilmaantumista solussa."

"Evoluutiossa asioiden väitetään parantuvan, kun minä puolestani 
näen kaiken hajoavan kappaleiksi. Geenit rappeutuvat, mutaatiot 
[virheitä DNA:n kopioinnissa] aiheuttavat yhteisölle kasvavan 
perinnöllisten sairauksien taakan. Alkujaan kaikki asiat olivat hyvin 
suunniteltuja."

Geofyysikko ja mannerlaatta- 
spesialisti

Tri John Baumgardner työskenteli nimekkäässä 
Los Alamos National Laboratoriossa New Mexicossa, 
USA:ssa. Hänet tunnetaan yleisesti  henkilönä, joka 
kehitti maailmankuulun 3D-mallinnusohjelmiston 
laatta-tektoniikasta, joka on pätevin teoria maapallon 

ulkokuoren rakenteesta.
Tri Baumgardnerin mallinnus on osoittanut kiehtovia merkkejä siitä, 

että nykyinen mannerlaattojen järjestys on johtunut pääasiassa yksittäisen 
maamassan nopeasta hajoamisesta. Tämä olisi tapahtunut tunnettujen 
fysiikan lakien mukaisesti. Prosessin alettua koko merenpohja olisi 
kierrätetty muutamasta viikosta kuukausiin kestävänä ajanjaksona, johtaen 
näin sekä maailmanlaajuiseen tulvaan että ilmakehän supersaturaatioon 
ja pitkäaikaiseen sateeseen—globaaliin Raamatun tulvaan.

Ydinfyysikko
Tr i  D .  R u s s e l l  H u m p h r e y s  t u t k i 

lämpöydinfuusioenergiaa USA:n hallitukselle 
maineikkaassa Sandia National Laboratoriossa, 
New Mexicossa.

Tri Humphreys tunnetaan  menestyksellisistä 
ennusteistaan, jotka pohjautuvat hänen 

tutkimukseensa maan magneettikentästä todisteena maapallon 
nuoresta iästä. Menestyksekkäisiin ennustuksiin lukeutuvat 
havainnot erittäin nopeista geomagneettisista täyskäännöksistä 
sekä useiden planeettojen magneettikenttien suuruuksista, 
jotka ovat kertaluokkia erilaisia kuin ennusteet jotka pohjautuvat 
näkemykseen miljardeista vuosista.  Hänen kirjansa Starlight and 
Time on merkittävä yritys kehittää suhteellisuusteorian pohjalta 
kreationistinen kosmologia, joka esittää mahdollisen ratkaisun 
kaukaisten tähtien valon kulkeutumisen näennäiseen ongelmaan 
nuoressa universumissa.

Edellä mainitut ovat vain pieni näyte monista 
kyvykkäistä tiedemiehistä, jotka uskovat 

kuusipäiväiseen, Raamatun ilmoittamaan luomiseen.

NYKYPäIVäN MUUTAMIA

t i e d e m i e h i ä,

JOTKA VASTUSTAVAT EVOLUUTIOTA JA MILJOONIA VUOSIA


