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Luominen vai evoluutio? 

 
Tämän otsikon aiheesta on kirjoitettu vaikka kuinka paljon reilun sadan vuoden aikana. Niinpä 
kirjoitan tästä mahdollisimman lyhyesti ja yksinkertaisesti. Samalla haluan osaltani olla 
herättämässä ihmisiä ajattelemaan, mitä eroa on sillä, hyväksymmekö totuutena luomisen vai 
evoluution. Tämä valinta ei ole mikä tahansa pieni, vähäinen asia, jonka joudumme valitsemaan 
jokainen omassa sisimmässään. 

Jos et ole kristitty ja uskot evoluutioon hyläten samalla Raamatun ilmoittaman 
luomiskertomuksen, niin silloin elämässäsi ei ole ristiriitaa näiden kahden asian suhteen.  

Evoluutio-opin hyväksyjä myöntää mielellään, että koko näkemämme maailma on kehittynyt 
vähitellen miljardien vuosien ajan nykyiseen muotoon. Tätä opetetaan totuutena kaikissa 
oppilaitoksissa niin meillä kuin muuallakin. Samoin katsellessa erilaisia luonto-ohjelmia usein ei voi 
välttyä kuulemasta evoluutio-sanaa tai siihen sisältyviä miljoonia vuosia. 

Mutta jos sanot olevasi kristitty ja samalla hyväksyt yleisesti opetetun evoluutio-opin, niin silloin 
elämässäsi on suuri ristiriita näiden kahden asian välillä. 

Monet kristilliset kirkkolaitokset hyväksyvät ja opettavat esim. rippikoulujen aikaan nuorisolle 
evoluutio-oppia teistisin evoluution kautta. Kuulostaa hienota ilmaisulta sanat teistinen evoluutio. 
Mitä se on? Seuraavassa on suora lainaus http://luominen.fi/ sivustolta: 

”Teistinen evoluutio on näkemys, jonka mukaan Jumala "loi" kaiken vuosimiljardien aikana 
käyttäen kuolemaa ja kärsimystä "luomisensa" välineinä. Teistinen evoluutio on täydellisen 
ristiriitainen Raamatun ilmoituksen kanssa, jonka mukaan kuolema tunkeutui maailmaan ihmisen 
syntiinlankeemuksen jälkeen, ja se tullaan tuhoamaan vihollisista viimeisimpänä. Teistisen 
evoluution johdonmukainen jatke on ateistinen evoluutio.” 

Ja sitten kaksi Uuden Testamentin ilmoittamaa kohtaa ensimmäisen ihmisen Adamin syntiin 
lankeamisesta, jonka seurauksena synti tuli kaikkien ihmisten osaksi. Ja toisessa näistä jakeista 
tulee ilmi se, miten uskon kautta Messiaaseen (Kristukseen) saadaan elämä takaisin. On olemassa 
aina joko kuoleman valta tai elämän valta, joiden välillä jokainen joutuu vuorollaan tekemään 
valinnan. Jakeet ovat arameasta käännettyjä: 

*Sillä samoin kuin Adam’n kautta kaikki ihmislapset kuolivat, myös Messiaan kautta he kaikki 
saavat elää. - 2.Kor.15:22 

*Sillä samoin, että yhden miehen kautta tuli synti sisälle maailmaan, ja sen synnin kautta 
kuolema, ja siten heitä kaikkia ihmislapsia vei toiselle puolelle kuolema, sen kautta, että he kaikki 
olivat tehneet syntiä. – Room.5:12 
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Jos evoluutio-oppi hyväksytään totuutena niin silloin kirkot, rukoushuoneet ja seurakuntien 
kokoukset ovat turhia. Silloin on aivan sama, jos niitä ei olisikaan. Sillä jos ensimmäisen ihmisen 
syntiin lankeamista ei koskaan ole ollut, niin silloin myös Jeshuan (Jeesuksen) ristinkuolema on 
ollut aivan turha. Silloin ei ole myöskään kristinuskoa. Kaikki on silloin kuin suurta näytelmää, jossa 
olemme joko suuria tai pieniä näyttelijöitä. Näin laaja-alainen vaikutus on kaikella tällä siihen, 
uskommeko luomiseen vai evoluutioon. Nyt on hyvä kysyä, oletko aiemmin ajatellut, miten 
vastakkaisia asioita luominen ja evoluutio ovat? 

Tähän loppuun liitän suoran lainauksen teistisen evoluution vaaroista. Alla oleva kirjoitus ja 
laajempi aiheeseen liittyvä aineisto löytyy täältä http://luominen.fi/teistisen-evoluution-10-vaaraa 

 

Teistisen evoluution 10 vaaraa 

 
1. Jumalan luonteen vääristely 

 
Raamattu kertoo Jumalan olevan mm. rakkaus ja elämä (1. Joh. 4:16, 1:1-2). Teistisen evoluution 
mukaan Jumala on kuitenkin luonut maailman kärsimyksen ja kuoleman kautta. 
 

2. Jumalasta tulee aukkojen Jumala 
 
Raamatun mukaan kaikki on Jumalasta (1.Kor.8:6) Teistinen evoluutio kuitenkin pienentää 
Jumalan työskentelytilan niihin asioihin, joita se ei voi selittää. Näin Jumalasta tulee aukkojen 
Jumala. 
 

3. Raamatun keskeisten opetusten kieltäminen 
 
Mm. Jeesus viittaa monesti luomiseen historiallisena tosiasiana (esim. Matt.19:4-5) Jumala myös 
käyttää kymmenen käskyn laissa kuuden työpäivän ja yhden lepopäivän perustana samanmittaisia 
luomispäiviä (2. Moos. 20:8-11). Teistinen evolutionismi romuttaa perustan lukea Raamattua sillä 
tavoin, kuin Jeesus, profeetat ja apostolit ovat sen vahvistaneet. 

4. Tie Jumalan löytämiseen hukataan 

Raamatun mukaan me ihmiset olemme syntisiä (Room.7:18-19) ja siksi armoa vailla. Evoluutio ei 
kuitenkaan tunne syntiä. On vain harmittomia kehitysopillisia sivujuonteita. Näin synti tehdään 
merkityksettömäksi ja tie pelastukseen hukataan. 

5. Oppi Jumalan lihaksi tulemisesta romuttuu 

Kristillinen perusoppi on, että Jumala tulee lihaksi Jeesuksessa. Ajatus evoluutiosta saattaa tämän 
kyseenalaiseksi. Evoluutioteorian mukaan ei ole syntiä, kaikki on kehityksen tulosta. Näin ei ole 
tarvetta syntien sovitukselle, eikä siten Jumalan lihaksi tulemiselle. 
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6. Jeesuksen lunastustyön raamatullinen perusta muutetaan myytiksi 

Katso artikkelit: Luomiskertomus – kaikkien kristillisten opinkappaleiden perusta ja Evankeliumille 
välttämättömien käsitteiden menetys 

7. Raamatulliset aikasuhteet menetetään 

Raamattu tarjoaa meille paljon tietoa siitä, milloin mitäkin tapahtuu. Maailmalla on selvä alku 
(1.Moos. 1:1) ja maailma tulee myös loppumaan (Matt.24:14). Galatalaiskirjeessä viitataan myös 
siihen hetkeen, kun Jumala lähetti poikansa (Gal.4:4) ja tämä hetki oli noin 2000 vuotta sitten. 
Teistiset evolutionistit kuitenkin hylkäävät Raamatun aikasuhteet. Näin ollen kaikkia Raamatun 
kertomuksia ei oteta vakavasti ja Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyvä valvominen voidaan 
kadottaa. 

8. Luomisen käsitteet menetetään 

Jumala loi maapallon neljä vuorokautta ennen taivaankappaleita. Mm. tämä on vakavasti 
ristiriidassa evoluutionäkemyksen kanssa. Luomisjärjestys ja evoluutiojärjestys eivät muutenkaan 
ole yhteensopivia: 

Evoluutiojärjestys: 

1. Elämää vedessä ennen maakasveja 
2. Maaeläimiä ennen kukkakasveja 
3. Dinosaurukset kehittyivät linnuiksi 
4. Maalla elävät liskot kehittyivät 
5. Maanisäkkäät kehittyivät ennen valaita 

Luomisjärjestys: 

1. Maakasveja ennen elämää vedessä  
2. Kukkakasvit ennen maaeläimiä  
3. Lintuja ennen maaeläimiä  
4. Lentäviä eläimiä ennen maaeläimiä  
5. Valaita ennen maaeläimiä 

 
9. Todellisuuden vääristely 

 
Raamattu on arvovaltainen kaikissa kannanotoissaan ja totuuden mukainen. Evolutionistit 
sivuttavat tämän. Jos siis evoluutioteoria on väärässä suurimman virheen tekee teologia, joka 
ottaa evoluution sen sijaan, mitä Raamattu sanoo. 
 

10. Tarkoituksen kadottaminen 
 

Mistään ei ole löydettävissä ihmisen tarkoituksesta ja päämäärästä yhtä arvokkaita lausuntoja, 
kuin Raamatusta. Meillä on esimerkiksi päämäärä: Taivas (1. Piet. 1:4). Evoluutiomekanismit taas 
ovat päämäärättömiä ja tarkoituksettomia, joten tarkoituksen yhdistäminen tarkoituksettomaan 
muodostaa ristiriidan.                                                                                          080616JKjouninkootut.info 
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