
173172

LUKU 10
Maailmankatsomus
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Maailmankaikkeuden ja elämän synnyn ja kehityksen tapahtumista 
tietävät "totuuden" ne, joilla on tutkimuksiin tarvittavat resurssit sekä 
mediat käytössään. Heillä on mahdollisuus tutkia ja kuvata maailman-
kaikkeuden yksityiskohtia ja mallintaa havaintoja supertietokoneille. 
Ne tulkitsevat tuotetun informaation siten, että se on yhteneväinen natu-
ralistisen maailmankuvan kanssa, joka vastaa tiedeyhteisön näkemystä. 
Olemme koko historiamme ajan olleet tilanteessa, jossa tähtiä tutkiva 
"papisto" kertoo, ennustaa ja määrää mitä meidän tulisi uskoa kaikkeu-
den alun ja lopun tapahtumista.

Luojan näkemys asiasta on: "Astukoot esiin ja auttakoot sinua tai-
vaan mittaajat, tähtien tähys täjät, jotka kuu kuulta ilmoittavat, mitä 
sinulle tapahtuva on. Katso, he ovat kuin kuivat korret: tuli polttaa 
heidät; he eivät pelasta henkeään liekin vallasta. Se ei ole hiillos heidän 
lämmi telläkseen eikä valkea, jonka ääressä istutaan." (Jes. 47: 13-14)

Papisto ja tähdistä ennustajat 
tähtien tarkkailijoina

Mesopotamian alueen eri kulttuu-
reissa taivaankappeleiden havainnointia 
harrastettiin aivan kaupunkivaltioiden 
perustamisesta alkaen, 2000-luvulta 
eKr. lähtien. Maanviljelyn ja vuoden-
aikojen sekä tulevien tapahtumien ar-
vioimista varten tehtiin havaintoja tai-
vaankappaleista. Niitä käytettiin myös 
ennustamiseen. 

Astrologiaa ja varsinaista tähtitiedettä 
ei erotettu  toisistaan eikä myöskään us-
konnosta. Taivaankappaleet liitettiin myös 
jumalolentoihin. Kuun ja planeettojen liik-
keissä oli nähtävissä jumalien mielentilan 
vaihteluita.1 Taivaan tapahtumien seu-
ranta oli pääasiassa papiston tehtävä. 

Tiedeuskolla on oma historiansa, jonka tuottamisessa on aina 
ollut mukana tutkijoiden ja heidän yhteisöjensä omat talou-
delliset ja yhteiskunnalliset edut sekä yhteisöön kuulumisen 
varmistaminen.

Kreikkalainen tähtitiede oli jo 400 
–luvulla eKr. kehittynyt pitkälle – kuten 
aikaisemmin todettiin hienomekaanisen 
Antikytheran koneen selostuksen yhtey-
dessä luvussa 4.

1100-luvulla katolinen kirkko oli 
omaksunut Ptolemaioksen laatimat las-
kelmat avaruuden ilmiöistä sekä Aris-
toteleen opin maailmankaikkeudesta ja 
sovittanut ne omaan oppijärjestelmään-
sä.2 Oppikysymyksiä, kuten näkemyk-
siä taivaankappeleiden liikkeistä, val-
voi katolinen kirkko - paavi, joka oli 
"erehtymätön". Tämän sai kokea mm. 
Galileo Galilei, joka ei havaintojensa 
pohjalta hyväksynyt kirkon ylläpitämää 
maakeskeistä oppia ja sai siitä tuomion 
v. 1616.

Aristoteleen näkemykset 
siirtyivät Aleksandrian kir-
jastossa tietoja keränneelle 
Klaudios Ptolemaiokselle 
(85-165 jKr.). Hänella oli 
oikeus tutkia kirjastossa 
olevia lähdeaineistoja, joita 
oli kerätty sinne satojen 
vuosien ajan. Ptolemaios  
kokosi maailmankaikkeutta 
koskevat laskelmansa Al-
magest–teokseensa, jonka 
välityksellä 300–luvulla 
eKr. syntyneet uskomukset 
ja tähtitaivasta koskevat 
tiedot siirtyivät arabeille, 
jotka valtasivat Egyptin (ja 
Aleksandrian kirjaston) ka-
lifi  Omarin johdolla vuonna 640 jKr.  1200 –luvulla Tuomas Akvinolainen teki Platonin 
ja Aristoleen opeista kattavan synteesin ja yhdisti ne katolisen kirkon maailmankäsi-
tykseen. Hän vastaavasti sovelsi Ptolemaioksen maailmankaikkeutta koskevat ideat 
katolisen kirkon oppiin, jossa ne vaikuttavat edelleen. Kuvassa on Ptolemaioksen 
100-luvulla laatima maailmankaikkeuden malli, joka oli käytössä vielä 1600-luvulla.
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"Jos jokin väite on tosi, se on tosi ikuisesti"
                                                      K.R. Popper 

Nykyisellä alkuräjähdysteorialla oli 
vauhdikas alkuvaihe, jossa Albert Ein-
steinin suhteellisuusteorian varmistami-
sella ja uusilla avaruushavainnoilla oli 
oma merkityksensä. Einstein tunsi Isaac 
Newtonin (1642-1727) painovoimateo-
rian sekä hänen absoluuttisen ajan ja 
avaruuden käsitteensä, jossa taivaanme-
kaniikkaa voidaan verrata monimutkai-
sen kellon koneistoon. Maailmankaik-
keudessa kaikilla on tarkka paikkansa, 
tarkat liikeratansa ja aikansa. Maailman-
kaikkeus oli luotu valmiiksi. 

Newton pyrki yhdistämään gravitaa-
tioteoriallaan maanpäällisen ja taivaal-

lisen maailman ilmiöt ja jakoi samalla 
maailman uudella tavalla: maailmaan, 
jossa elämme sekä tieteen esille tuo-
maan muuttumattomien, pysyvien luon-
nonlakien maailmaan. Nämä maailmat 
yhdistyivät käytännössä ja ihminen teki 
havaintoja hänen hallittavakseen (alun 
perin) annetussa maailmassa.

1600-luvulla esitetyn teorian (Chris-
tian Huygens) mukaan valo kulkee aalto-
maisesti eetterissä (Aristoteleen oivallus 
aineesta, joka täytti avaruuden). New-
tonin tutkimusten mukaan valo on hiuk-
kasten muodostama virta eetterissä. Hän 
myös esitti (v.1704), että kiinteät kappa-
leet ja valo (energia) ovat muunnettavis-    
 Aristoteleen oletuksen mukaan eetteri 
oli näkymätön viides alkuaine, jossa 
avaruuden kappaleet ovat. Kaikki 
siinä  liikkuivat  ympyrän  muotoista 
rataa. 
Maxwellin teoriat (1873) valon, säh-
kön ja magnetismin – ja myöhemmin 
radioaaltojen, jotka kuuluivat säh-
kömagneettisiin aaltoihin – etene-
minen vaati avaruuteen väliaineen, 
eetterin. Vaikka Einsteinin teoriat 
kumosivatkin tämän aristotelisen 
idean olemassaolon, käytettiin käsi-
tettä vielä 1900-luvun loppupuolella. 
Siitä on tuttu käsite radiolähetysten 
viemisestä eetteriin.

Kaukoputken keksimisestä ja Galileo Galilein (1564–1642) havain-
noista lähtenyt liikehdintä sai lopullisen suunnan, kun Nikolaus Ko-
pernikuksen (1473-1543) havainnot todettiin oikeiksi - että taivaan-
kappaleet kiertävät Aurinkoa. Samaan tulokseen tulivat Tyko Brahe 
(1546-1601) ja Johannes Kepler (1571-1630). Isaac Newton vahvisti 
kehittämänsä peilikaukoputken avulla nykyisen aurikokunnan mallin. 
Maailmankaikkeus toimii Jumalan luomuksena häiriöttä ja täsmälli-
semmin kuin parhaat kellot. Kun Jumala poistetaan, alkaa epäjärjestys 
ja koko maailmankaikkeutta koskeva kaaos.

sa toinen toisikseen. Albert Einstein jat-
koi Newtonin esittämiä fysiikan perin-
teitä ja pyrki kuvaamaan maailmaa kuin 
ulkopuolinen. Hän yhdisteli patenttivir-
kailijan tavoin tiedossa olevia havaintoja 
kuten valon rajanopeuden idean (Jules 
H Poincaré, 1854-1912)  ja Hendrik Lo-
rentzin 1899 julkaisemat aikadilataatiota 
koskevat laskelmat. 

Oivalluksensa hän esitti vuonna 
1905 suppeana suhteellisuusteoriana. 
Siinä hän hylkäsi yleisesti hyväksytyn 
teorian eetterin olemassaolosta. Kym-
menen vuotta myöhemmin Einstein 
julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa, 
jolla hän muutti Newtonin teorian pai-
novoimasta, voimasta kahden massan 

välillä, teoriaksi avaruuden kaareutumi-
sesta massan vaikutuksesta. Tämä kaa-
reutumisilmiö vaikutti myös valon suun-
nan vaihteluihin.
Staattinen vai laajeneva maail-
mankaikkeus?

Kun Einsteinin teoriaa sovellettiin 
maailmankaikkeuden liikkeisiin ja siinä 
vallitsevaan tasapainotilaan, saatiin tu-
lokseksi tilanne, jossa satunnainen muu-
tos veisi kokonaisuuden epävakaaseen 
tilaan. Tästä seuraisi maailmankaikkeu-
den luhistuminen kasaan tai hajoaminen 
kappaleiksi. Siksi Einstein lisäsi yhtä-
löönsä ns. kosmologisen vakion, jota 
käyttäen avaruudelle voitiin laskea sen 

Galaksien ja niiden sisällä olevien tähtien liikkkeet ovat tarkkoja ja säännöl-
lisiä vaikka niiden massat ja liikeradat eivät laskennallisesti tätä edellytä. 
Jotta alkuräjähdys ja sen seuraukset voitaisiin mallintaa matemaattisesti, 
tarvitaan jokin ulkopuolinen vaikuttaja, joka saa kaiken pysymään koossa 
ja galaksien väliset sekä niiden sisäiset planeettojen ja tähtien liikeradat 
pysymään täsmällisinä.

V. 1842 Christian Doppler totesi, että lähenevä ääni ja etenevä ääni ovat 
aallonpituudeltaan erilaiset vaikka lähtötilanteessa äänen korkeus on mo-

lemmissa sama. Tämän ilmiön ha-
vaittiin koskevan myös valoaaltoja, 
sähkömagneettisen energian aaltopi-
tuuksia. Havaintoa kutsutaan Dopp-
lerin ilmiöksi. Nykyisillä tarkoilla 
mittareilla pystytään arvioimaan 
muuttuvien aallonpituuksien mukaan 
kohteen liikesuunta ja nopeus. Tätä 
ilmiötä käytetään mm. tähtien välisiä 
liikeratoja laskettaessa.
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oletettua laajennusta vastaava kääntei-
sarvo. Näin maailmankaikkeuden tasa-
painoinen tila, joka oli todettu, voitiin 
laskennallisesti vakioida. 

Vuonna 1919 pyrittiin teoriaan kuu-
luva valon kaareutuminen painovoiman 
vaikutuksesta todentamaan auringonpi-
mennyksen avulla. Kokeen valvoja Art-
hur Eddington (1882-1944) hyväksyi va-
lokuvatun ilmiön, vaikka pilvipeite esti 
kunnollisten tarkastuskuvien ottamisen.

Vuonna 1922 Aleksandr Friedman 
laski Einsteinin yhtälöiden perusteella, 
että maailmankaikkeus todennäköisesti 
laajenee. Samaan tulokseen tuli kato-
linen pappi, tähtitieteilijä Georges Le-

maître (1894-1966) vuonna 1927. Hän 
vaati, että Einstein poistaisi kosmisen 
vakion teoriastaan. Einstein ei siihen en-
sin suostunut, mutta kun tähtitieteilijä 
Edwin Hubble (1988-1953) vuonna 1929 
ilmoitti mitanneensa (Doppler-ilmiö/pu-
nasiirtymä) galaksien etääntyvän suh-
teessa etäisyyteensä maasta, perui Ein-
stein vakionsa. 
Alkuräjähdysidean synty

Lemaitre ehdotti Einsteinille, että 
mää ritellään laskennallinen aika siihen, 
jolloin kaikki olevainen oli laajenemi-
sen alkupisteessä. Tämän vaatimuksen 
takana oli katolisen kirkon oppiraken-

New York Times -lehden toimittaja 
D. Aikman kirjoitti v. 1933 Georges 
Lemaitren ja Albert Einsteinin ta-
paamisesta Kaliforniassa; "Lemaitre 
kertoi laskelmistaan, jotka koskivat 
maailmankaikkeuden alkuhetkeä, 
päivää, jolla ei ole eilistä ja siitä 
miten maailmankaikkeus nyt laaje-
nee. Kuultuaan Lemaitren esitelmän 
Albert Einstein taputti käsiään ja 
sanoi: "Tämä on kaunein ja tyydyttä-
vin luomistapahtuman  selitys, jonka 
olen koskaan kuullut." 3

Einsteinin  suhteellisuusteorian mukaan 
Newtonin määrittelemää painovoimaa 
ei ole olemassa. Se korvataan aika-
avaruuden kaareutumisella. Teorian 
mukaan massa kaareuttaa  neliulotteista 
aika-avaruutta. Tämä vaikuttaa myös 
valon etenemiseen massan suhteen. 
Käytännön laskelmissa käytetään edel-
leen Newtonilaista laskentatapaa.

nelma, joka perustui Tuomas Akvinolai-
sen yhdistämään Aristoteleen maail-
mankatsomukseen ja katolisen kirkon 
perinneoppiin. Sen mukaan maailman-
kaikkeus on aina ollut olemassa. Sillä 
on kuitenkin  ollut alku (kosminen mu-
na), jonka on saanut aikaan Alkuliikut-
taja, joka itse pysyy paikallaan. Paavi 
Leo XII hyväksyi v. 1879 lopullisesti 
Akvinolaisen kirjoitukset kuuluvaksi 
katoliseen perusoppiin. Tähän vaikutti 
todennäköisesti kehitysopin saama kan-
natus luonnontieteilijöiden keskuudes-
sa. Alkuräjähdysteorian ollessa 1950-lu-
vulla vastatuulessa, hyväksyi paavi Pius 
XII uuden Raamantunselityksen, jossa 
ihminen on kehittynyt evoluutioteorian 
mukaan. Kehityksen edettyä riittävän 

pitkälle aina ihmistasoon, antoi Jumala 
ihmiselle sielun.4  Tämän kehitysvaiheen 
jälkeläisillä on kaikilla sielu, ja Raama-
tun ilmoittama Aadamin ja Eevan luomi-
nen sielullisiksi ihmisiksi tapahtui tässä 
vaiheessa. Evoluution opettaminen tie-
teellisenä totuutena tuli katolisissa kou-
luissa samalla yleiseksi. 
Maailmankaikkeuden ikä 

Professori ja tähtitieteilijä Fred Ho-
yle  (1915-2001) hylkäsi alkuräjähdys-
teorian mahdottomana ja avaruudesta 
saatujen havaintojen vastaisena. Hän 
laski teorioita aineen jatkuvalle ilmesty-
miselle. Teoria sai nimekseen "Jatkuvan 
luomisen teoria”. Siinä ainetta syntyy it-
sestään ja kasaantuu tähdiksi. Avaruuden 

1960-luvulla yleisesti hyväksytyksi tullut alkuräjähdysteoria joutui jo 1980-lu-
vulla vaikeuksiin. Silloin pystyttiin paremmin mittaamaan avaruudesta tehtyjen 
havaintojen merkitys. Alkuräjähdysteoria perustui kolmeen havaintoon: 1) 
Maailmankaikkeuden alkuaineiden vedyn ja heliumin suhteellisen jakauman 
(74/25) katsottiin tukevan teoriaa. 2) Kaukana olevat tähdet näyttivät etäänty-
vän kiihtyvällä vauhdilla suhteessa etäisyyteen. Maailmankaikkeuden oletettiin 
laajenevan. 3) Avaruudessa vallitsi noin 3 kelvinin vahvuinen taustasäteily. 
Sen uskottiin olevan alkuräjähdyksen ns. jälkilämpöä. Näiden 3 havainnon 
perusteella kaikkeuden tulisi olla isotrooppinen - kaikkialla on samanlainen 
tilanne. Myös kaikkeuden osien tulisi olla samanlaiset eli vallitsevana olisi 
homogeeninen tila. Kumpikaan ei nykytiedon mukaan pidä paikkaansa. Tuhan-
net miljoonat galaksit tähtineen ja tähtiryppäineen eivät tue alkuräjähdyksen 
teoriaa. Lisäksi laskennallisesti on todettu, että osa maailmankaikkeudesta on 
iäkkäämpää kuin kokonaisuus. Nämä ristiriidat ovat pakottaneet tähtitieteilijät 
keksimään apuvoimia tilanteeseen, kuten pimeän aineen  ja pimeän energian 
sekä mustat aukot. Nyt etsitäänkin uutta selitystä vanhan tieteellisen totuuden 
tilalle. Tieteen tekijöiden totuudet ovat muuttuvia.

Irtautuminen 
painovoimaken-
tästä A...D
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laajeneminen jatkuu siten, että materiaa 
syntyy ja tähtiä kehittyy samaa vauhtia 
kuin maailmankaikkeus laajenee. Aineen 
kokonaismäärä suhteessa tilaan pysyy 
näin vakiona ja säilyy tasapainoisena 
ikuisesti. Hoylen työryhmän laskelmat 
eri alkuaineiden synnystä tähdissä on sit-
temmin todettu virheelliseksi. 

Alkuräjähdyksen todisteena vuonna 
1964 havaittua taustasäteilyä Hoyle piti 
vain avaruudessa olevan rauta- ym. pö-
lyn ja alkeishiukkasten aiheuttamana läm-
pösäteilynä, heijasteena, joka voisi olla mi-
kä tahansa suure. Se ei voi olla jälkiheijaste 
alkuräjähdyksestä, kuten haluttiin usko-
tella. Monet tiedemiehet, kuten nobelisti 
Hannes Alfven, ovat laskelmissaan tulleet 
siihen tulokseen, että alkuräjähdyksen seu-
rauksena ei voisi syntyä mitään - päinvas-
toin, sekava laajentuminen jatkuisi ilman, 
että mitään syntyisi. Hän kirjoittaa: "...
siitä, onko Big Bang -oletus oikea vai ei, 
on keskusteltu huomattavan vähän...suu-
ri joukko sen kanssa ristiriidassa olevia 
havaintoja selitetään lukuisilla perus-
teettomilla oletuksilla tai yksinkertaises-
ti sivuutetaan."5 Professori Werner Gitt 
on tutkimustensa pohjalta todennut, että 
tähdet eivät ole voineet syntyä alkuräjäh-
dyksen seurauksena.5A Epäilijöistä huoli-
matta universumin alkuhetkelle haluttiin 
määritellä historiallinen syntymäpäivä. 
Ikäarviot liikkuivat alussa 12-18 miljar-

din evo-vuoden välissä. Nasan WMAP-
luotaimen välittämien tietojen perusteellä 
ilmoitettiin alkuvuodesta 2008 tarkaksi 
iäksi 13,73 miljardia evo-vuotta. 
Punasiirtymän pulmat

Avaruuden laajenemisen todistee-
na käytetyn punasiirtymän eräs tulkinta 
on, että galaksit kiertävät kehää, jolloin 
niiden liike aiheuttaa punasiirtymän 
(katso s. 177). Vaihtoehtoinen selitys 
liittyy painovoimaan, joka on erilainen 
eri massoilla ja aiheuttaa erilaisia pu-
nasiirtymiä. Painovoiman vaikutuksen 
punasiirtymään ennusti jo Einsten. 

Pulman punasiirtymäteorialle aiheut-
tavat ne taivaankappaleet, joiden punasiir-
tymä on muista poikkeava vaikka liike-
rata on sama. Siirtymä voi johtua myös 
valon nopeuden hidastumisesta eli väsy-
neestä valoaallosta. Myös Halton Arpin 
työryhmän tekemät merkittävät, kan-
sainvälisesti tunnustetut löydöt osoitta-
vat, että kaikki punasiirtymät eivät ole 
kosmologista alkuperää.7 Kun Halton 
Arp ryhtyi julkaisemaan alkuräjähdys-
teorian vastaisia havaintojaan, hänelle ei 
enää myönnetty tutkimusaikaa avaruus-
teleskoopin käyttöön.8 Astrofysiikan prof. 
H.-J. Fahr epäilee Hubble-vakion olemas-
saoloa ja totetaa, että "ehkä laajenemis-
ta ei tapahdukaan?" 8A  Vaikka Hoyle 
itse toi käsitteen “Big Bang” yleiseen 

Vuonna 1948 Gamow ja Alpher julkaisivat 
teorian alkuaineiden synnystä tähtien kehi-
tysvaiheissa. Samaan aikaan Fred Hoylen 
ryhmä (Hermann Bondin ja Thomas Goldin) 
julkaisi pysyvän tilan teorian. Siinä alkuai-
neita syntyy sitä mukaan kuin maailmankaik-
keus laajenee. Tämä enteili jo ns. Higgsin-
teoriaa, jonka mukaan kaikkeuden täyttää 
erityinen Higgsin kenttä.  Mitä suurempi 
kentässä liikkuvien hiukkasten vuorovaiku-
tus kentän kanssa on, sitä suurempi massa 
niillä havaitaan. Materia siis syntyy Higgsin 
hiukkasen ansiosta "tyhjästä".6

tietoon, ei hän katsonut alkuräjähdyksen 
olevan tieteellisesti mahdollista. Hänen 
mukaansa ei ole järkevää tähtitieteellis-
tä mallia, jossa tasaisella tai epätasaisella 
nopeudella liikkuvat räjähdyksen sirpaleet 
voisivat tiivistyä. “Laajeneva aine ei voi 
törmätä mihinkään ja riittävän laajenemi-
sen jälkeen kaikki toiminta on ohi.”9 

Maailmankaikkeus ei ole sekava 
vaan käsittämättömän selkeä ja erittäin 
tar kan järjestyksen mukaan toimiva. 
Sat tumanvaraisuutta ei voida missään 
tasossa havaita. Jatkuvasti tulee ilmi ha-
vaintoja, jotka eivät sovellu alkuräjähdys-
teoriaan. Fyysikko Eric Lerner toteaa, että 
"alkuräjähdys on vain mielenkiintoinen 
taru, jota ylläpidetään tietyssä tarkoituk-
sessa".10  Maailmankaikkeus on aivan 
liian suuri ja monimutkainen, tarkasti 
toimiva järjestelmä. Siksi se ei missään 
muodossa ole voinut syntyä alkuräjäh-
dysteorian tapaisella tavalla ja 20 miljar-
din vuoden aikana. Alkuräjähdysteorian 
kannattajat sitä vastoin väittävät, että jär-
jestys ja informaatio lisääntyvät laajene-
misen edetessä.
Avuksi mustat aukot

 1970-luvun lopulla avaruuden liik-
keitä koskevissa laskelmissa todettiin 
epävakaisuutta suhteessa tehtyihin ha-
vaintoihin. Niiden mukaan avaruuden 
massa ei pysty pitämään sitä liikkeiden 
tasapainotilaa, joka voitiin havaita.  

Alkuräjähdys ei ollutkaan kaiken alku? Kosmisesta taustasäteilystä tehdyt uudet mit-
taukset viittaavat siihen, että on ollut olemassa myös aiempia maailmankaikkeuksia?? 
Tämä uusi nakkimakkara-teoria poistaa vanhoja pulmia mutta se tuo runsaasti uusia 
- eikä se ole edes uusi vaan muokattu versio vanhoista. Teorian mukaan alkuräjähdys 
on vanhan kutistuvan ja uudelleen laajenevan universumin kohtauspiste, jossa siirtyy 
myös tietoa vanhasta uuden käyttöön.  Oletettavasti myös elämä siirtyy uuteen tilaan.12

Pulman selvittämiseksi julkaistiin 
Hawking/Penrose-raportti, jossa esitel-
tiin teoria mustan aukon muodostumi-
sen, singulariteetin käänteisilmiöstä, al-
kuräjähdyksestä. Tämän teorian mukaan 
Vatikaanin aikanaan julkituoma "alku-
muna" olisi mahdollinen. Näkyväksi hah-
moksi teorian puolustajana nousi Stephen 
Hawking (s.1942), jolle Vatikaanin tie-
deakatemia myönsi asian johdosta an-
siomitalin.11

Teoksessa "Maailmankaikkeus" Ste-
phen Hawking ja David Filkin ilmoitta-
vat, että alkuräjähdyksen lämpötilassa 
voi olla vain energiaa. Materian ja anti-
materian tulisi yhtyä säteilyenergiaksi. 
Sattumalta materiaa syntyi kuitenkin hie-
man enemmän ja tästä sattumasta kehittyi 
tuntemamme maailmankaikkeus. 

Näitä atomitason energiapulmia ryh-
dyttiin selvittämään ja luotiin uusi käsite 
"kvanttiteoria". Siinä muutetaan perin-
teinen oletus, että aineen ominaisuudet 
muuttuvat tasaisesti, koskemaan vain 
näkyvää materiaa. Atomitasolla energiat 
toimivat uuden näkemyksen mukaan eri 
tavalla. Kehitettiin kvanttimekaniikka, 
joka ottaisi huomioon aineen atomaariset 
käyttäytymistavat. Sillä pyrittiin selvit-
tämään mm. miten elektroni voi säilyt-
tää energiansa atomiydintä kiertäessään. 
Teoriasta tuli niin monimutkainen, että 
vain harvat sen ymmärtävät.13

© KIMMO PÄLIKKÖ
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Miten kvanttimekaniikka ja suhteelli-

suusteoria yhdistetään? Saako painovoima 
uuden olemuksen? Onko olemassa uusia 
ulottuvuuksia, universumeja ja luonnon-
lakeja? Tietokoneiden tehojen kasvaessa 
ja niiden käytön tullessa edulliseksi uusia, 
eksoottisia maailmankaikkeuksia keksi-
tään - melkein jokaiseen tiedelehden nu-
meroon. Tutkijat kuitenkin kamppailevat 
sen puolesta että nykyinen maaimankaik-
keuden malli säilysi mahdollisimman kau-
an - ainakin eläkepäivien alkuun.

Siksi havaittujen avaruuden liikkei-
den ja galaksimassojen ja nykyteorian 
yhteensovittamiseksi kehitettiin teoria 
pimeästä aineesta ja energiasta, jotka 
käsittävät yli 90 % koko maailmankaik-
keudesta – kuin näkymätön eetteri Aris-
toteleen aikana. (T 2/luvut 32 ja 34)
Materian ja taivaankappalei-
den synty

Alkuräjähdysteorian mukaan laajene-
va helium- ja vetyatomien muodostama 
kaasumainen räjähdysaalto alkoi muo-
dostaa erilaisia tiivistymiä. Tutkija B. 
Patrusky toteaa: "Standardin mukainen 
Big Bang -malli ei synnytä kasautumis-
ta. Malli olettaa maailmankaikkeuden 
lähteneen liikkeelle tasaisesta, homo-
geenisesta, laajenevasta kaasusta. Jos 
fysiikan lakeja sovelletaan tähän malliin, 
saadaan yhdenmukainen, tasaisesti ja-
kautuneiden, täysin järjestäytymättömien 
atomien kosminen joukko."14 Tähtititiete-
lijä Corlis ihmettelee galaksien syntyyn 
liittyviä havaintoja: "On melko noloa, 
ettei kukaan ole selittänyt niiden (galak-
sien) syntyä... Useimmat tähtitieteilijät 
ja kosmologit myöntävät avoimesti, ettei 
galaksien muodostumisesta ole olemassa 
tyydyttävää teoriaa. Toisin sanoen eräs 
maailmankaikkeuden keskeinen piirre on 
vailla selitystä." 15

J. Jastrow totesi jo 1970-luvun lo-
pulla, että kaikki tieteelliset näytöt maa-
ilmankaikkeuden synnystä ja muo-

toutumisesta alkuräjähdyksen seu-
rauksena puuttuvat: "...kaikki suuren 
räjähdyksen syyn tieteelliseen tutkimuk-
seen tarvittava todistusaineisto suli ja 
tuhoutui alkuhetkien kuumuudessa."16 

Nykyisen maailmankaikkeuden ja bios-
fäärin syntyyn tarjotaan seuraavaa ta-
pahtumasarjaa: 
1) Alkuräjähdys ja kosminen evoluutio, 
2) Kemiallinen evoluutio, joka olisi 

tuottanut alkuaineet 
3) Tähtien evoluutio taivaankappalei-

den syntymiseksi 
4) Orgaaninen evoluutio  elämän ja in-

formaation syntymiseksi 
5) Makroevoluutio eliöstön monimuo-

toisuuden kehittymiseksi 
Mitään näistä tapahtumista ei ole havait-
tu luonnossa.
Dynaaminen Universumi

Useat kansainväliset avaruustutkijat 
pitävät suomalaisen TkT Tuomo Sunto-
lan Dynaamisen Universumin (DU)17 
mallia nykyisin voimassa olevaa, alkurä-
jähdysteoriaan perustuvaa mallia parem-
pana. Se ei perustu alkuräjähdykseen. 
Siinä aika ja luonnonlait ovat ikuisia. 
Valon nopeus ei ole vakio. Se määräytyy 
avaruuden laajenemisnopeudesta sekä 
paikallisista gravitaatio-olosuhteista. 

Avaruudesta tehdyt mittaushavain-
not soveltuvat DU-malliin ilman korjai-
lukertoimia. Mustat aukot liittyvät  teo-
ri  assa stabiiliin taivaanmekaniikkaan. 
Pimeää energiaa ei tarvita. Avaruuden 
laajeneminen tapahtuu kaikkialla. Se 
voi daan mitata esimerkiksi Maan ja 
Kuun välisen etäisyyden kasvussa. Mita-
tusta Kuun loittonemisesta Maasta  noin 
60 % johtuu kokonaislaajenemisesta ja 
loput vuorovesi-ilmiön aiheuttamasta 
kitkasta. Laajeneminen vaikuttaa kaik-
kialla. Sitävastoin atomit ja molekyylit 
pysyvät kooltaan vakiotilassa joten kiin-
teiden kappaleiden koot eivät muutu. 
Mielenkiintoista teoriassa on se, että sii-

nä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Maapallon 
tapahtumien heijasteet eivät näin ole vain 
paikallisia vaan kokonaisuuteen vaikutta-
via. Luonnollisesti Dynaamisen Univer-
sumin mallia vastustetaan, koska se tekisi 
tarpeettomiksi alkuräjähdyksen sekä pi-
meän energian. Lisäksi se nöyryyttäisi 
nykyisen mallin kannattajia.

Valovuosi - aika vai etäisyysmitta
Maailmankaikkeuden ja sen osien 

vä lisiä matkoja arvioitaessa etäisyydet 
ilmoitetaan valovuosissa (9,46 x 1015 

metriä) tai parsekeissa, joka on noin 31x 
1015 metriä eli 3,26 valovuotta. Matka 
maapallolta kaukaisiin tähtiin arvioidaan 
havaintovälineisiin saapuvan valon voi-
makkuuden ja laadun mukaan tai kolmio-
mittauksin - jos tähti on "lähietäisyydellä".

Valovuosi on etäisyysmitta vaikka 
sitä usein käytetäänkin aikamittana. Me-
teoriittien ikäarvioinneissa käytetään 
hyväksi radiometrisiä mittauksia.

Kaukaisten tähtien etäisyydet ovat 
aina arvioita, joissa pätevät suunnilleen 

Avaruuden pimeä aine on ja-
kautunut niin epätasaisesti, että 
valo joutuu mutkittelemaan sen 
painovoimakentässä. Kuvaan 
on piirretty keltaisella, miten 
valo kulkee miljardin valovuoden 
päässä toisistaan olevien galaksi-
en välillä, kertoo Tiede 2000 -lehti 
n:o 5/2000. Pariisin astrofysiikan 
tutkimuslaitoksessa on mitattu 
valon kosmisia kiemuroita kau-
koputkella, joka sijaitsee Mauna 
Keassa Havaijilla. Havaintoalue 
on noin 200 000 galaksia. Otak-
sumat ja tietokoneelle mallinnettu 
avaruus saavat aikaan halutun 
näkymän.

samat säännöt kuin avaruuden liikkeiden 
määrittelyssä. Ne tutkijat, jotka pääsevät 
analysoimaan sitä tietovirtaa, jota tutki-
mussatelliitit lähettävät, ovat etuasemas-
sa myös kun suunnitellaan niitä tietoko-
neohjelmia, joilla informaatiota tulkitaan 
ja kuvannetaan. Tästä on hyvä esimerkki 
Pariisin astrofysiikan tutkimuslaitoksen 
mallinnukset (sivun kuvassa) valon 
etenemisestä alueella, jonka suuruus 
on noin 200 000 galaksia. Vastaavaan 
huimaan näkemykseen päästään myös 
Celestia-simulaatiosovelluksella, "joka 
on enemmän kuin reaaliajassa toimiva 
tähtien ja planeettojen bongailuohjelma. 
Se pyörittää OpenGL 3D -mallia aurin-
kokuntamme objekteista ja tunnetuista 
tähdistä. Käyttäjä voi vaikkapa käydä 
hetkessä katsomassa minkälaiselta sum-
pulta kotoiset tähtikuviomme näyttävät 
esimerkiksi Deneb-tähden lähistöltä kat-
sottuna." Tämän sovelluksen voi ladata 
ilmaiseksi.

Nuorisomme on voimakkaasti mu-
kana tapahtumissa, jotka "olivat totta 

Avaruuskaukoputken tuntihinta ei ole halpa. Tutkijat saavat työstään kunnon 
palkan. Valtavan työn ja käytetyn ajan jälkeen saadaan aikaan osin mieliku-
vitukseen perustuva 200 000 galaksin laatikko, jonka kuva voidaan laittaa 
seinälle. Mitä muuta hyötyä tästä on yhteiskunnalle, joka maksaa kustannukset?

http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa2/32.htm
http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa2/34.htm
Jussi
Line

Jussi
Line
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miljardeja vuosia sitten" Star Wars -ai-
heisen avaruussimulaattorin välityksel-
lä. Heille nämä näkymät ja niille anne-
tut selitykset ovat yhtä totta kuin tutki-
joille, jotka ohjelmoivat tietokoneensa 
tuottamaan avaruuden havainnoista ha-
luttua tulosta.

Maailmankaikkeuden ikä
Raamatun mukaan taivaan ja maan 

sekä kaiken elävän luominen kesti kuusi 
päivää. Jeesus ilmoitti tulevasta maail-
masta:  "Minun Isäni kodissa on monta 
asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko 
minä teille, että minä menen valmista-
maan teille sijaa? Ja vaikka minä me-
nen valmistamaan teille sijaa, tulen minä 
takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin 
olisitte siellä, missä minä olen." (Joh. 14: 
2-3) Tulevan, uuden maailman ja taivait-
ten luominen ei tule kestämään miljardeja 
vuosia. Jeesuksen ilmoituksen mukaan 
hän on niitä valmistelemassa.

Tietokoneet ja satelliittipuhelimet 
ovat monelle päivittäisiä työvälineitä. 
Usein uuden ohjelman pulmana ovat 
ohjelmointivirheet. Me ymmärrämme 

Kuva galaksimme nurkas-
ta. Tähtiä kuvaava tutkija 
saa tehtäväkseen arvioida 
etäisyyksiä kuvassa ole-
vien tähtien kirkkauden 
mukaan. Luonnollisesti 
kuvia otetaan runsaasti ja 
eri suotimien läpi. Jokai-
sesta tarkkailun kohteena 
olevasta valolähteestä 
otetaan todennäköisesti 
myön spektriviivastot. 
Niistä selviää myös siir-
tymät eri aaltoaluiden 
kohdalla. Tutkimus on 
mielenkiintoista, vaatii 
hyvän mielikuvituksen ja 
runsaasti rahaa.

sen, että monimutkaiset toteutukset vaati-
vat jopa kymmenien tuhansien ihmisten 
työpanoksen ja vuosien testaukset. Kun 
kaikki on todettu hyväksi, ohjelmoitu 
tiedosto otetan käyttöön ja ruudulle il-
mestyvät valmiit parametrit. 

Kun Jumala toteutti oman suunni-
telmansa ja kutsui aineen sekä energian 
käyttöönsä, Hän teki ohjelmansa mukaan 
maailmakaikkeuden, maailman ja elä-
män kuuden päivän aikana.

Hän loi maailman kaikkineen sekä 
taivaat valmiina toimivina kokonaisuuk-
sina. Ensimmäiset ihmiset, Aadam ja 
Eeva luotiin aikuisiksi - ei vastasyn-
tyneiksi tai alkusoluiksi. Taivaan ilmi-
öt luomisen jälkeen olivat samat kuin 
nyt - lukuunottamatta  lankeemuksen 
aloittamaa rappeutumista: "Muinoin sinä 
perustit maan, ja taivaat ovat sinun kä-
sialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, 
ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä 
muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, 
ja ne muuttuvat." (Ps. 102:26-27)

Tätä ilmoitusta kuuden päivän luo-
misajasta emme hyväksy oman vähäpä-
töisyytemme vuoksi. Väitämme vain, 

Onko maailmankaikkeus muut-
tunut?

Kun vedenpaisumuksen jälkeisen 
maailman ensimmäiset tähtien tarkkai-
lijat havannoivat tähtiä, oli tähtitaivas 
samanlainen kuin 1500 vuotta myöhem-
min. Silloin sitä havainnoivat kreik-
kalaiset. Lähes 500 vuotta myöhemmin 
Ptolemaios tutki kirjakääröjä ja taivasta. 
Hän piirsi tarkkoja ympyröitä taivaan 
kappaleiden liikkeille ja samalla uskoi 
entisten tietelijöiden näkemyksiin, et-
tä Maa on kaiken keskus, jonka ympäri 
muut taivaankappaleet liikkuvat. Noin 
tuhat vuotta myöhemmin kaukoputken 
omistaneet tutkijat tulivat siihen tulok-
seen, että kaikki pyöriikin auringon ym-
päri. Näin uskotaan myös tänään. 

Maailmankaikkeus on pysynyt sama-
na. Vain ihmisen tarkkanäkö on parantu-
nut tekniikan avulla. Oletamme tähtien 
ja planeettojen liikkeistä enemmän. Mut-
ta universumi on edellen sama kuin neljä 
tuhatta vuotta sitten. 

Olemmeko pystyneet parantamaan 
tänä aikana maailmankaikkeutta? Ovat-
ko viisaat tähtien tarkkailijat pystyneet 
vaikuttamaan maailmankaikkeuden liik-
keisiin? Jos ei tukimuksilla, väittelyillä, 
vanhan eikä uuden inkvisition toimin-
nalla ole ollut merkitystä, on kysyttävä 
hienovaraisesti: "Onko tähtiin kurkoit-
telu ja taivaan tapahtumien menneisyy-
den sekä tulevien ilmiöiden selittäminen 
työtä, jonka varjolla voimme unohtaa 
meille alun perin annetut tehtävät?" 
Ihmisen tehtävä maailmassa

Raamatussa Jumala määrittelee ih-
misen vastuualueen ja tehtävän: "Ja 
Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi; miehek-

si ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala 
siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: 
"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja 
täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne 
alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja 
taivaan linnut ja kaikki maan päällä liik-
kuvat eläimet." (1 Moos. 1 27-28)

Ne, jotka työskentelevät maailman 
nykytilan, merten tutkimisen, puhtaan 
veden ja ravinnon tuottamisen alueilla, 
joutuvat toimimaan niukkojen resurssien 
varassa. Useat tutkijat ovat kritisoineet 
sitä, että ne projektit, jotka eivät varsi-
naisesti ihmisille kuulu, jotka liittyvät 
maailmankaikkeuden synnyn ja kehi-
tyksen tarkkailuun, avaruusvarusteluun, 
sotateollisuuteen jne., tuovat mukanaan 
vaurautta mutta vain niille, jotka yhteis-
tuumin rakentavat itsekeskeistä materi-
aalista maailmaa. 

Kritiikin ymmärtää hyvin jos kat-
soo muutamien projektien kustannuksia: 
Kuulento-ohjelman hintalappu oli nykyra-
hassa noin 80 miljardia euroa. Manhattan 
-projektin kulut olivat vajaat 20 miljardia 
euroa, Cernin hiukkaskiihdytin on mak-
sanut jo yli seitsämän ja puoli miljardia.18 

Irakin sodan kustannukset olivat suuret; 
lähes 150 000 kuolonuhria ja pelkästään 
Pentagonin sotakulut olivat noin 590 
miljardia euroa.19 Suunnitelmissa olevan 
kuulennon budjetti on Sentinel-sanoma-
lehden mukaan vuoteen 2025 mennessä 
217 mil jardia dollaria. Kun maailmassa 
on pääomaresursseja  rajatusti, tulisiko 
niiden jakamisessa ottaa huomioon koko 
maailman väestön tarpeet?

Nyt maailmanlaajuisissa pääoma-
virroissa on huomioitu ensisijaisesti etu-
oikeutettujen vaatimukset edullisimmis-
ta pääoman sijoituksista. 

"Puhtaan juomaveden ja kunnon 
sanitaation puute johtaa vuosittain ar-
violta noin 1,5 miljoonan lapsen kuole-
maan ripulin takia. Maailmassa on 425 
miljoonaa lasta, joilla ei ole käytössään 

että Jumala ei siihen pysty vaan tar-
vitaan  miljardeja vuosia, evoluution, 
sattumat ja mutaatiot.
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puhdasta vettä, ja 980 miljoonalta puut-
tuu alkeellisinkin sanitaatio, kuten käy-
mälät. Yhteensä ilman puhdasta juoma-
vettä ja perussanitaatiota on noin 3,6 
miljardia ihmistä." Unicef 1.10 2006

Kesällä 2010 puhdas vesi tunnus-
tettiin Yhdistyneiden Kansakuntien 
kokouk sessa ihmisoikeudeksi.
Kristityn huoli lähimmäisestä 

Maailman luomisesta lähtien olemme 
kärsineet siitä, mitä kaikkea ihmisen pa-
huus ja itsekkyys on saanut aikaan. Tämä 
sisäänrakennettu toisiin kohdistuva omi-
naisuus siirtyy perimän mukana seuraa-
valle sukupolvelle. Pahuuden ilmenemi-
sen voi katkaista vain usko hyvyyteen ja 
anteeksiaantoon. Mutta tämä kristillinen 
maailmakuva on kauhistus niille, joil-
le materialistinen maailmankuva ja usko 
vahvemman oikeuteen, on ainoa oikea.

Kun kristityt kautta aikojen ovat 
tarkkailleet luontoa ja taivaan tähtiä, he 

ovat nähneet niissä Jumalan suuruuden. 
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, tai-
vaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä 
tekoja. (Psalmi 9:2) Raamatussa kerrotaan 
tähtien tarkkailijoista: "Kun Jeesus oli 
syntynyt Juudean Beetlehemissä kunin-
gas Herodeksen aikana, niin katso, tietä-
jiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,  ja 
he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt 
juutalaisten kuningas? Sillä me näimme 
hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme 
tulleet häntä kumartamaan." (Matt. 2:1-2)

Nykyiset avaruuden tutkijat havain-
noivat tähtien ja galaksien paljoutta ja us-
kovat kaiken syntyneet sattumien ja luon-
nonlakien vastaisten tapahtumien seu-
rauksena. Avaruuden tutkiminen on kallis-
ta. Mutta niille, jotka avaruutta kuvaavat, 
selittävät ja tulkitsevat, se on tuottoisaa ja 
tuo mukanaan vaikutusvaltaa. Maailma ei 
siis ole tässä mielessä muuttunut siitä, kun 
Nooan perilliset alkoivat rakentaa taivaa-
seen asti ulottuvaa torniansa.

Maasta katsottuna Venuksen liike pitkäaikaisseurannassa muodostaa vasemmalla 
alla olevan kuvion. Piirrokseen on merkitty myös Aurinko ja muut lähiplaneetat. Kun 
kuvion värittää, tulee siitä kultaisen leikkausen kaavaan soveltuva kukkakuvio. Muo-
dostuneen kukan kerrannaislehdet ovat piirtyneet samanlaisessa suhteessa kokonai-
suuteen kuin luonnon kukissa oleva Kultaisen leikkauksen muotoja noudattava kukka. 
Johannes Kepler havaitsi taivaankappaleiden liikkeiden matemaattisen tarkkuuden 
ja havaitsi myös yhteyksiä planeettojen liikkeiden ja eri sävelkorkeuksien välillä.

1860-luvun eurooppalainen uutinen oli, kun Louis Pasteur 
julkaisi tutkimuksensa tulokset elämän synnystä. Uutinen 
järkytti Charles Darwinin kannattajia, jotka juuri olivat 
saaneet läpi idean kehitysopista ja kaiken synnystä ilman 
Jumalan myötävaikutusta.

Väittely Ranskassa oli vilkasta siitä, 
miten elämää syntyy. Yleinen käsitys 
oli, että pilaantunut liha tai likainen ja 
kostea talouspyyhe synnyttivät elämää. 
Pasteurin kokeet osoittivat, että vain 
elämä tuottaa elämää. (Taustaa 2/luku 24)

Nykyiset materialistisen maailman-
katsomuksen kannattajat ovat palan-
neet takaisin alkeisuskomuksiin.

Tunnettu ateistisen maailmankuvan 
kannattaja Richard Dawkins julistaa, 
että "elämä on aineen ominaisuus, joka 
ilmenee aina sopivissa olosuhteissa." 
Suomessa Yliopisto-lehden kanta on 
sama: "Elollisen ja elottoman välillä 
ei ole mitään perustavaa laatua olevaa 
eroa; kyse on vain järjestyneisyyden 
asteesta."20 Tähtitieteiljä Esko Valtaojan 
kanta on: "Aine ei elä,vaan elämä on ai-
neen ominaisuus". Professori Eero Palo-
heimo meni ihmisen tietoisuuden määrit-

    Maailmankuvan merkitys 

telyssä myös pitkälle: "Tietoisuus on aineen 
ominaisuus, evoluution tuoma kyky." 

New Yorkin yliopiston professori 
Stephen Jay Gould (1941-2002): ” Maa-
pallo voi olla edustava esimerkki elämän 
synnystä tai ainutkertainen oikku. Kumpi 
on kyseessä, ratkeaa kahdella tavalla: teh-
dään elämää laboratoriossa tai löydetään 
sitä muualta...” Onko evoluutio totta – se ei 
ole tärkeää vaan se, että saadaan ihmiset 
uskomaan siihen".21  Yhdysvaltain NY:n 
luonnonhistoriallisen museon kuraattori Ian 
Tattersallin näkemys on vastaava:”Monet 
seikat osoittavat yhtäpitävästi, että oma 
lajimme on pitkän evoluution tulosta. Sik-
si meidän on helppo uskotella, että sama 
suunta säilyy ja ihminen tulee lajina entistä 
täydellisemmäksi." 22  

Näin Darvinistisen maailmankuvan 
sisäistäneet tutkijat ja yliopistomaail-
man vaikuttajat ovat palanneet takaisin 
pakanalliseen aikaan, jossa kumarretaan 
elotonta materiaa elämän aikaansaaja-
na. He vaikuttavat siihen, että nuorille 
opetetaan kouluissa pakollisena oppiai-
neena ja tieteellisenä totuutena elämän 
syntyminen aineesta sattumalta.
Vettä etsimässä

Maailmankaikkeuden tarkkailijat etsi-
vät planeettoja, joissa olisi vettä. Yleisen 
uskomuksen mukaan kaikkialla missä 
on vettä on myös happea. Sinne ilmes-
tyy paikallisiin olosuhteisiin sopeutuvaa 
elämää. Tiede-lehden kanta: "Elämän to-
dennäköinen alku osataan jo hahmotella 
pääpiirteissään. Kemiallisten reaktioi-
den yksityiskohdissa on kuitenkin vie-
lä paljon selvittämistä."23 Uskomuksen 
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Yleisen uskomuksen mukaan tarvitaan vain molekyylien 
sopiva järjestys ja vettä jotta elämä ilmestyy. Olisiko äsken 
kuollut, ehjä hiiri (valmis molelyykien järjestys) ja lasi vettä, 
elämän synnylle riittävä ehto, jolla tutkijat voisivat testata 
uskomuksiaan elämän aikaansaamiseksi.  Ensimmäinen 
onnistuja tulee varmasti saamaan 
mainetta ja kunniaa.

mukaan solumaailma kehittyi mikrobi-
en välisessä valintataistelussa. 

Yleinen kehitysopillinen väite on, 
että ensimmäiset esitumalliset baktee-
rin tapaiset eliöt ilmestyivät maapallolle 
noin 3,6 miljardia evo-vuotta sitten. Ne 
toivat elämän maailmaan. Luonnontie-
teellinen museo Helsingissä markkinoi 
elämän syntyä sattumalta, jossa ensim-
mäinen vaihe oli mikrobimaailma. Se 
esittelee vuonna1890 löytynytta kiveä, 
jossa on pieniä kuoppia. "Kiven pienis-
sä painaumissa uskotaan olleen sini-
leviä, joiden iäksi on arvioitu runsaat 
1900 miljoonaa vuotta."24  Näistä sini-
levistä alkoi elämän kehitys.
Ryhmittyneet vastustajat

 Miksi valtion virallinen luonnon-
tieteellinen museo, tiedekeskukset ja 
yliopistolaitos ottavat nykyään voimak-
kaasti kantaa sen puolesta, että elämän 
synty ja kehitys on tapahtunut darvinis-
tisen teorian mukaisesti ja että maail-
mankaikkeus on alkanut alkuräjähdyk-
sestä miljardeja vuosia sitten?

Kansainväliset tiedejärjestöt ja -lai-
tokset ovat ryhmittyneet vastustamaan 
Raamatun mukaista opetusta. 

Sekä Euroopan Unionin että -Neu-
voston julkilausumat tukevat vain niitä 
laitoksia ja toiminta-alueita, jotka edis-
tävät evoluution opetusta ja omaksumis-
ta. Tunnetuin näistä on Ecsite, joka on 
eurooppalainen verkosto. Se "yhdistää 
Euroopassa sijaitsevia tiedekeskuksia 
ja museoita sekä muita tiedeviestinnän 
instituutioita. Ecsiten kansalaisten osal-

listumista koskevan politiikan tavoitteena 
on evoluutioteorian esittäminen parhaa-
na selityksenä elämän monimuotoisuu-
den jatkuvalle kehitykselle maapallolla. 
Ecsite kannattaa voimakkaasti evoluu-
tioteorian opettamista eurooppalaisissa 
kouluissa keskeisenä osana tieteen opin-
tosuunnitelmaa ja kehottaa välttämään 
kreationismin ja älykkään suunnittelun, 
ID:n (engl. intelligent design) kaltaisten 
näkemysten opettamista tieteenä."25

Vastaavasti Euroopan neuvosto ohjaa 
jäsenvaltioitaan hyväksymään vain evo-
luution opetuksen kouluissa.26  Päätöksen 
n:o 11297/8.6.2007 mukaan evoluutio on 
tieteellisesti oikeaksi todistettu teoria, jo-
ka jokaisen opiskelijan tulisi omaksua. 

Näihin molempiin kannanottoihin 
sisältyy vakaumus elämän ilmestymi-
sestä tietyissä olosuhteissa elottomaan 
materiaaliin. Suomessa Opetushallitus 
on vienyt asiaa kouluihin opetussuunni-
telmien ja ohjeiden muodossa Euroopan 
Neuvoston päätöken mukaisesti.

Yhdysvalloissa vastaavasti toimivat 
AAA, The American Association for the 
Advancement of Science sekä National 
Centre for Science Education, joiden 
toimintatavoitteisiin kuuluu evoluution 
vastaisen opetuksen kieltäminen kaikis-
sa valtion tukea saavissa kouluissa. Ne 
pyrkivät myös lainsäädäntöteitse vai-
kuttamaan siihen, että kreationismia tai 
ID-teoriaa opettavat opettajat joutuvat 
vastuuseen lain rikkomisesta opettaes-
saan, että darvinismi on vain teoria, jolle 
ei ole löytynyt tueksi tieteellistä näyttöä. 

Nykyaikainen inkvisitio
Käytännössä sekä tiede-, yliopis-

to- että koulumaailmassa toimii nyky-
aikainen "inkvisitio-järjestelmä". Se 
pelottelee, pakottaa ja rankaisee niitä, 
jotka eivät usko virallista tieteisoppia - 
darvinismia eivätkä toimi kehitysopin 
omaksumisen ja edistämisen puolesta. 
Merkille pantavaa on se, että hyökkä-
yksen kohteena ovat reformoidut kris-
tityt ja ID-teoriaa kannattavat henkilöt. 
Näistäkin käytännössä evoluutiota vas-
tustavia ovat vain luomiskertomukseen 
uskovat, ns. "nuoren maan" kreatonistit. 
Muiden uskontojen edustajat eivät ole 
tieteisuskovien kohteina. Roomalaiska-
tolisetkin jäävät sivuun kun he hylkäävät 
ID-teorian. Heidän oppirakenteeseen-
sa kuuluu sekä alkuräjähdyksen että 
evoluution hyväksyminen. Marylandin 

yliopiston professori Robert Nelsonin 
mukaan "katolisen kirkon valta ihmisiin 
on suuri, ja monopolikulttuuri helpottaa 
korruption juurtumista. Katolisella tai 
ortodoksisella kirkolla on samanlainen 
vaikutus kuin sosialismilla oli itäblokin 
maissa."27A Tämäkin ero on merkittävä.  
Mitä tämä jaottelu kristittyjen kesken 
käytännössä merkitsee:
- Kristittyjä maailmassa on n. 2272 mil-
joonaa, ja näistä roomalaiskatolisia on 
1204 miljoonaa - siis yli puolet.  Kristit-
tyjen osuus kaikista uskontoa harjoitta-
vista on hieman yli 33 %. 
- Luterilaisia kaikista kristityistä  on 
vain 64 miljoonaa eli 14,5 % . 
- Arvioiden mukaan maailmassa on yli 
1,9 miljardia ihmistä - kokonaisuudes-
ta n. 29 %.28 - jotka eivät ole vielä kuul-
leet evankeliumia.

Kristillisen kasvatuksen lähtökohdat liittyvät Raamatun käskyyn kastaa ja kasvattaa.
Lapsella on tutkimusten mukaan synnynnäinen tieto Jumalan olemassaolosta. Jo 
varhain hän pystyy erottamaan ihmisen tekemät Jumalan töistä. Tätä on tutkinut yli 
10 vuoden ajan tri. Justien Barret.27 Ihmisten itsekeskeisyyden, omien etujen ajamisen 
sekä yleistyneen materialistisen maailmankuvan seurauksena on perhekeskeisyys 
länsimaissa pirstoutumassa. Lapset synnytetään yhteiskunnan kasvatettaviksi ja 
koulutettavaksi. Tämä on yhteiskunnan edun mukaista. Silloin yhteiskunnan tarpeet 
tulevat ensisijaiseti huomioon otetuiksi. Lapsen hengellinen kasvatus kärsii.
Ihmisen merkitys mitataan hyöty-haitta-mittareilla. Tämä edellyttää, että kukin kou-
lutetaan hyväksymään se, että itse ihmisellä ei ole merkitystä vaan tuotoksella. Kun 
kukin hyväksyy itselleen vain ajalliset tavoitteet eikä usko olevansa ainutkertainen 
ja iankaikkinen luomus, lyhytjänteinen, omien etujen ajaminen tuntuu luonnolliselta. 
Pakollinen evoluutio-opetus peruskouluissa ja lukioissa takaavat sen, että yliopistoon 
tulevat ovat jo omaksuneet materialistisen maailmankuvan. Jo Kant ymmärsi viite-
kehyksen merkityksen havaintojen tulkinnassa. Kun ympäristö selitetään evoluution 
viitekehyksen kautta myös havainnot ja ilmiöt ymmärretään kehityksen seurauksina.

© KIMMO PÄLIKKÖ
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Yhteiset edut ja sama ajattelu-
malli 

Nykyisin vallassa olevat tiedeyhtei-
söt hyväksyvät joukkoonsa ne, jotka ovat 
tieteellisestä totuudesta samaa mieltä. 
Voimassa oleva totuus on sopimusasia ja 
se määritelläään yhteisön sisäisellä pää-
töksellä. Tiedeyhteisöt suojelevat itseään 
eivätkä hyväksy näkemyksiä, jotka voivat 
vaarantaa jäsenten edut. Yhteinen ajatte-
lumalli pitää yhteisön koossa ja varmistaa 
edunsaajien toimeentulon. Paradigman 
muutos tiedemaailmassa voi toteutua vas-
ta, kun eduista nauttiva sukupolvi siirtyy 
historiaan - ellei seuraava sukupolvi jo 
nauti samoja etuja ja ole jo omaksunut 
samaa ajattelumallia. Tämän tavoitteen 
mukaan toimitaan. Materialistisen maa-
ilmankuvan hyväksyminen tuo runsaas-
ti etuja. Mitä korkeammalla päätöspor-
taikossa ollaan, sitä suurempi merkitys on 
maailmankatsomuksen mukana tulevilla 
eduilla. Eri mieltä olevat kokevat kovan 
kohtalon, sekä yhteisön sisällä että jul-
kisesti.
Hiljainen sensuuri

Tiedejulkaisujen ja -ohjelmien mer-
kitys maailmankuvan muokkaajina on 
koulukasvatuksen ohella suuri. Artikkelit 
julkaisuihin ja ohjelmat TV-kanaville kul-
kevat vertaisarviointijärjestelmän kautta. 
Menetelmällä pyritään estämään niiden 
artikkeleiden, ohjelmien ja tutkimusra-
porttien julkaisu, jotka ovat vallassa ole-
van maailmankuvan vastaisia tai pyrkivät 
tuomaan esille aineistoa, jota mahdolli-
sesti voidaan käyttää todisteeksi evoluu-
tioteoriaa vastaan. Artikkelit lähetetään 
julkaisun toimesta 2-4 arvioijalle, joiden 
henkilöllisyys pidetään salassa. Tietoa ei 
myöskään aina anneta siitä, miksi julkais-
tavaksi haluttua työtä ei kelpuuteta. Tästä 
vertaisarviointimenetelmän valikoivasta 
käytöstä löytyy lukematon määrä näyttöä. 
Tuoreimpia julkisuuteen tulleista ovat 
terveysalan tutkimukset, jotka koskevat 

narkolepsiaan sairastumisen ja rokotteen 
välistä yhteyttä.29 
Vastustajien kova kohtalo

Yhdysvalloissa esitettiin vuonna 
2008 Expelled-dokumentti. Se toi kan-
sainväliseen keskusteluun "toisinajat-
telijoiden" kohtelun yliopistoissa ja tie-
deyhteisöissä. Elokuva kertoi, kuinka 
evoluutiota vastustavia ja ID-teorian 
hyväksyneitä vainottiin. Dokumentissa  
tuotiin julkisuuteen tosiasioita kohtelus-
ta, jonka saivat kokeneet ne, jotka hy-
väksyivät ID-teorian. (elämän ja moni-
mutkaisuuden takana täytyy olla älykäs 
suunnittelija)

Rangaistuksena saattoi olla työpai-
kan menetys sekä työsaarto, jolla estet-

Dokumentti Expelled: No Intelligence 
Allowed, esitettiin Yhdysvalloissa  v. 2008 
yli 1000 teatterissa samanaikaisesti. Se 
sai aikaan kansainvälisen keskustelun 
siitä, kuinka korkeassakin asemassa 
olevia tutkijoita ja opettajia kohdellaan, 
jos he eivät hyväksy "apinalinjaa" - ke-
hitysopillista maailmankatsomusta, vaan 
tukevat ID-teoriaa.

Opetushallituksen nä-
kemyksen mukaan Suo-
messa koulutus on osin 
mennyt hukkaan koska 
kaikki eivät usko siihen, 
että ihminen on kehit-
tynyt alkeellisista muo-
doista miljoonien vuosi-
en aikana.

tiin uuden vastaavan työpaikan saanti. 
Erottamista seurasi myös henkilöön koh-
distuva julkinen parjauskampanja, jolla 
pyrittiin siihen, että syyllistettyä alettiin 
pitää epäpätevänä tehtäväänsä. Kaikki 
yritykset saada asia julkiseen käsittelyyn 
oikeusteitse estettiin. Monen kohtalona 
olikin muutto paikkakunnalta pois ja uu-
den ammatin hankkiminen. Näillä kovil-
la otteilla annettin varoitus niille, joilla 
oli epäilyksiä darvinistisen maailmanku-
van tieteellisyydestä. Tilanne tiedeyhtei-

Mihin kansalaiset uskovat
Vuonna 2005 suoritettiin EU:n alu-

eella haastattelututkimus, johon osal-
listui noin 33 000 ihmistä. (Eurobaro-
meter 244)  Kysymysten joukossa oli 

Taulukon mukaan keskimäärin noin 60 % eurooppalaisista uskoo olevansa kehi-
tysopin mukaisesti miljoonien vuosien kehityksen tulos. Noin 80 % ruotsalaisista, 
tanskalaisista, ranskalaisista ja englantilaisista uskoo ihmisen evoluutioon. Vertailu-
arvona ovat Turkki (n. 26 %) ja USA (n. 16 %), jossa lisätietona myös katolisten kan-
nattama teistinen evoluutio = Jumala avustaa evoluutiota ja alkuräjähdys on totta.

söissä yliopistoissa muualla maailmassa 
on samankaltainen. Suomessa Skep-
sis ry "palkitsee" Huuhaa-palkinnolla 
yhteisöjä tai kustantamoja, jotka ovat 
edistäneet evoluution vastaisen tiedon 
levittämistä.



193192

myös evoluutioon ja uskoon liittyviä 
kysymyksiä. Samalla selvitettiin se, mi-
ten koulutustaso vaikutti uskomuksiin. 
Kyselystä otan mukaan vain muutaman, 
kirjan aiheeseen liittyvän kyselyn koh-
dan (koko EU:n alue). - Vastauksena ON 
TOTTA: Aurinko kiertää maata 29 %, 
mantereet ovat liikkuneet miljoonia vuo-
sia 87 %, äidin geenit määräävät lapsen 
sukupuolen 20 %, ihmiset ovat kehitty-
neet alkeellisimmista eläinlajeista 70 %, 
maapallon happi tulee kasveista 82 %, 
varhaiset ihmiset elivät samaan aikaan 
kuin dinosaurukset 23 %, maan keskus on 
kuuma 86 %, elektronit ovat pienempiä 
kuin atomit 46 %.

Vastausten mukaan määriteltiin vas-
taajien tietotaso biologiasta, joka on 
mittarina myös koulutustasosta. Poh-
joismaissa oltiin lähes samalla tasolla: 
Suomi = 79 %, Ruotsi = 81 %, Norja = 
78 %, Tanska = 75 %  ja Islanti 73 %.

Kouluviranomaisia ihmetytti tutki-
mustuloksissa se, että vaikka koulutustaso 
meillä vastaa muita Pohjoismaita, on Suo-
messa evoluutioon uskovien määrä vain 65 
%. Vertailumailla prosentti on 75-83. 
Kasvattajien vastuulle

Opetushallitus syyttää huonosta tu-
loksesta kasvattajia. Opintosuunnitelmis-
sa on tähän liittyvä maininta: Perusope-

Vuonna 2006 julkistetut Eurobarometrin tulokset osoittivat, että vain 65 % suoma-
laisista uskoo evoluutioon. Opetushallitus ihmetteli alhaista osuutta, ja epäili, että 
evoluution "pakollinen" opetus on ollut heikkoa. Luokanopettajilta edellytetään, että 
opetuksessa pysytään opintosuunnitelmissa ja niiden edellyttämissä tavoitteissa.
Opetushallituksen (2012) vahvistamissa perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteissa biologian opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 7-9 todetaan, että oppilaat 
tutustuvat evoluutioon... (POP 7.9, s. 119.) Elämää ja evoluutiota koskevan opetuksen 
keskeiseen sisältöön kuuluu eliökunnan synty… sekä ihmisen biologinen ja kulttuu-
rinen evoluutio… (POP 7.9 s. 120). Päättösarvioinnin kriteereissä arvosanalle 8 edel-
lytetään, että oppilas osaa selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution 
vaiheet (POP 7.9 s. 121).  

tuksen opetussuunnitelman perusteissa 
todetaan myös: "Huoltajilla on ensisi-
jainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuk-
sesta ja koulu tukee kotien kasvatusteh-
tävää… " (POP 4.1, s. 8) 

Suomalainen yhteiskunta on ollut vii-
meisen viidenkymmenen vuoden aika-
na suuren mullistuksen kohteena. Tämä 
näkyy mm. lasten asemassa perheessä 
ja vanhempien osallistumisessa lasten 
kasvatukseen. Kasvatustehtävä on viime-
vuosikymmenien aikana siirretty suu relta 
osin yhteiskunnan vastuulle. Yhteiskunta 
vaatii takaisin ilmaisen koulutuksen kus-
tannukset työikään ehtineiltä. Tämä kos-
kee sekä miehiä että naisia. (Muutoksesta 
enemmän: Taustaa 2/sivut 16-21) 

Pirstoutuva lasten kasvatus
Materialistisen maailmankatsomuk-

sen omaksuminen ja ns. näennäisen sa-
manarvoisuuden vaatimukset ovat vai-
kuttaneet yhdessä seksuaalisen vapautu-
misen kanssa siihen, miten perheeseen, 
kasvatukseen ja uskontoon suhtaudutaan. 
Yhtenä mittarina on pidetty suhtautumista 
avioliittoon ja aborttiin. Jo yli puolet (53 %) 

ensimmäisistä lapsista syntyy avioliiton ul-
kopuolella.  Kaikista syntyneistä (myös 2. ja 
3. lapsi) näiden osuudet ovat kasvaneet:
 Avioliiton ulkopuolella syntyneet:
- v. 1970 osuus oli     5,8 %
- v. 1980 osuus oli    13,1 %
- v. 1990  osuus oli   25,2 %
- v. 2000 osuus oli   39,2 %
- v. 2010 osuus oli   41,0 %
Kaikista avo- ja avioliitoista avoliittojen 
osuus on 24 prosenttia (tilanne vuonna 
2008). Nykyään solmittavista aviolii-
toista arviolta puolet päättyy eroon.30 

Kaikista yhteiskunnan tukea saavista 
kotitalouksista on yksin elävien talouksia 
70 prosenttia. Yksinhuoltajista neljännes 
saa toimeentulotukea. Rahallisesti he 
saavat suunnilleen yhtä paljon tukea kuin 
kahden huoltajan lapsiperheet.31

Vuonna 2006 oli kodin ulkopuolel-
le viranomaisten toimesta sijoitettuna 
15 628 lasta ja nuorta. Sijoitetuista 
lähes 40 % tulee yhden vanhemman 
perheistä.32  

Eutanasia-keskustelun rinnalle on 
nostettu jälleen aborttioikeuksien laa-

Yhdysvalloissa seurataan erilaisilla tutkimuksilla ja haastatteluilla  ihmisten maail-
mankatsomuksellisia kantoja ja niiden vaihteluita. Kehitysopin kannattajat yrittävät 
lainsäädäntöteitse estää sen, että oppilaitoksissa opettajat voisivat oppitunneilla 
käydä kriittistä keskustelua ihmisen varhaishistoriaa koskevista asioista. Heidän 
mukaansa kehitysoppia ei saa kyseenalaistaa vaan sitä on pidettävä ainoana tie-
teellisena totuutena. Tutkimusten mukaan darvinismiin (jumalaton/punainen käyrä) 
uskovien määrää on pystytty nostamaan 9 %:sta 14 %:iin. Vaalean vihreä käyrä = 
Raamatun mukaan luotu 6000 vuotta sitten. Tummavihreä käyrä = Jumala luonut 
vaiheittain pitkinä aikajaksoina (roomalaiskatolisen näkemyksen mukaan). 

http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa2/04.htm
Jussi
Line
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Korttikuvan teksti: Edistyk-
sellinen, "tasa-arvoinen" 
yhteiskunta hankkii kilpai-
luetuja lasten kustannuk-
sella! Vallassa olevien edut 
vaativat, että tulevatkin 
sukupolvet  koulutetaan 
omaksumaan kehitysopin 
mukaisesti eläimellinen 
alkuperänsä. Ateistiseen 
maailmankuvaan uskovat 
voivat alistua helpommin 
edunsaajien ohjailtavaksi. 
Lasten pahoinvointi on täs-
sä tilanteessa välttämätön 
sivuoire.

Kirjan alussa todettiin, että vedenpaisu-
muksen jälkeen ensimmäisten yhteisöjen 
tärkeinä suojelun kohteina olivat perheet 
ja lapset. Silloin ei lapsia kilpailutettu sii-
nä, kuka on toisia parempi ihmisenä eikä 
kuka on saanut toisia paremmat eväät tu-
levaisuutta varten. 

Näin on nyt. Eivät lapset ja nuoret tätä 
kehitysopilliseen näkemykseen perustu-
vaa menesty tai tuhoudu -metodia ym-
märrä eivätkä kestä. Yhteiskunnalle sitä-
vastoin on tärkeää, että seuraavat suku-
polvet on koulutettu ja kasvatettu hyväk-
symään vallitseva maailmankatsomus ja 
alistumaan siten kuuliaisena  järjestelmän 
osaksi. Tästä meillä on runsaasti näyttöä 
sekä lähihistoriassa että nykypäivänä.
Kaikki eivät kestä

Nuoren joutuessa jatkuvaan suori-
tuspaineeseen ilman lähiyhteisön tukea, 
hän voi irrottautua todellisuudesta. Hän 
synnyttää oman maailmansa, johon hän 
etsii tukea eri lähteistä. 

Aikaisemmin oppivelvollisuuden 
aika ja lukio tarjosivat opiskelijalle 
luokkayhteisön tuen. Sama joukko oppi 
tuntemaan toisensa. Tästä oli apu niille, 
jotka yksin olisivat pudonneet yhteisön 

ulkopuolelle. Nykyään luokaton lukio 
ei tarjoa samaa tukea. Hyvin menesty-
vät luovat oman ohjelmansa ja etenevät 
samantasoisten kanssa. Ne, joille tuot-
taa vaikeuksia seurata opinto-ohjelmaa 
jäävät yksin. Nuoret joutuvat muodosta-
maan elämänsä perustan itse ja nykykou-
lu tarjoaa siihen mallin materialistisen  
maailmankuvan mukaan. Tästä meillä 
Suomessa on jo esimerkkejä kuten Myyr-
mannin joukkotuho sekä Jokelan ja Kau-
hajoen koulusurmat. Yhteistä tekijöillä 
oli yhteisön ulkopuolisuus, kehitysopil-
linen maailmankatsomus sekä itse luotu 
ylemmyyden ja vihamielisyyden tunne 
valtakulttuuria kohtaan. Heillä oli tavoi-
te parantaa yhteiskuntaa poistamalla sen 
heikompia jäseniä.35Jokelan tapaukses-
sa tekijän jättämien viestien sisällöstä 
selviää mm.:"Olen sosiaalidarvinisti...
Ihmiset ovat vain laji muiden eläinten 
joukossa eikä maailma ole olemassa vain 
ihmisiä varten...Kuolema ja tappaminen 
ei ole tragediaa, sitä tapahtuu luonnossa 
koko ajan kaikkien lajien kesken. Kaikki 
ihmiselämät eivät ole elämän eikä pelas-
tettavan arvoisia. Vain vahvojen (älyk-
käiden, itsetietoisten,  vahvamielisten) 
yksilöiden tulisi elää..."36

Myös Kauhajoen tapauksessa teki-
jän maailmankuva oli vastaava. Tutki-
jat ovat vetäneet  yhtäläisyyden myös 
USA:ssa tapahtuneiden koulusurmien 
välille. Siellä viestit sisälsivät myös tee-
man "natural selection".

Kilpailu elintasosta
Nykyisen materialistisen yhteiskun-

nan ja kestävän kehityksen ideologian 
puristuksessa perustetut perheet ovat 
myös monessa suhteessa vertailun ja 
seurannan kohteina. Vuoden 2012 ai-
kana julkaistujen arvoiden mukaan yli 
44 000 suomalaista käy töissä masen-
nuslääkkeiden avulla.37 Erilaisten me-
nestymisen mallien mukaan eläminen 
ja omat odotukset voivat muodostua 
ylivoimaiseksi niille, joilla "ei aina me-
ne hyvin". Kaikki eivät osaa tai pysty 
käyttämään yhteiskunnan luomia avus-
tavia laitoksia. Silloin ratkaisua etsitään 
omista voimavaroista ja käsillä olevista 
mahdollisuuksista. Jälleen yksin jäämi-
nen ja avuttomuus voivat yhdessä johtaa 
hirvittävään väkivaltaiseen päätökseen.

Suomessa vuoden (2011-2012) ai-
kana tapahtuneet kahdeksan perhesur-
maa ovat ilmiöitä kovasta menestymisen 

Suomessa 16-vuotiaiden aborttiluvut 
ovat 1990-luvulta lähtien olleet kor-
keampia kuin kaikkien naisten. Mitä 
vanhempi teini-ikäryhmä on kysees-
sä, sitä suuremmat ovat aborttiluvut. 
2000-luvulla 15–19-vuotiaille on 
tehty keskimäärin 2 300 aborttia 
vuodessa.
Suomessa on vuoden 1970 jälkeen 
tehty jo yli 510 000 aborttia, joista 
noin 87 % tehdään sosiaalisista 
syistä. Aborttilaki sallii nykyisessä 
muodossaan käytännössä vapaan 
abortin 12. raskausviikolle asti, 
erityisluvalla 20. viikolle ja synty-
mättömän lapsen epäillyn vammai-
suuden takia 24. viikolle asti. Lähde: 
Väestöliitto/Väestöntutkimuslaitos,  Heini 
Väisänen 2008

jentaminen. Vuonna 1995 professori 
Peter Singer julkaisi teoksen "Should 
the Baby Live?", jossa hän ehdotti 
aborttioikeuden jatkamista vielä neljä 
viikkoa syntymän jälkeen. Jos kaikki 
ei mene suunnitelmien mukaan, olisi 
vanhemmilla oikeus lopettaa lapsi kuin 
sairas koiran pentu. Nyt asiaa ajavat Al-
berto Giubilini ja Francesca Minerva, 
jotka esittävät syntymän jälkeistä abort-
tioikeutta Journal of Medical Ethics -jul-
kaisussa tammikuussa 2012.33

Yhteiskunta kasvattajana
Yhteiskunnan vastuut lisääntyvät 

kun vanhemmat eivät pysty tai halua 
ottaa vastuuta lastensa kasvattamisesta. 
Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana 
ja avohuollon tukitoimien piirissä oli yh-
teensä yli 70 700 lasta ja nuorta vuonna 
2009. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna 
niistä oli yli 16 000 lasta.34 Nykyisessä 
yhteiskuntajärjestelmässä kasvatustehtä-
vä on laajentunut päivähoidosta yliopis-
toon. Yhteiskunnan rinnalle kasvattajak-
si ovat tulleet televisio ja peliohjelmat. 

Onko yhteiskunnallisesti tärkeim-
mästä sektorista, tulevista kansakunnan 
rakentajista, osa jätetty sivuraiteille? 
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kulttuurista. Vajaan kymmenen vuoden 
aikana on perhesurmien kohteeksi jou-
tunut yhteensä yli 60 ihmistä. Professori 
Aki-Mauri Huhtinen viittaa hyvinvointi-
valtion perheelle aiheuttamiin paineisiin: 
"Isä ja äiti ovat kiinni työssä, jotta yhä 
kallistuvat asumiskustannukset voidaan 
kattaa. Lapsista tulee sijoitus, koska hei-
dän harrastuksensa nielevät rahaa. Jos 
olet ylemmän keskiluokan lähiöperhe, 
pahinta mitä sinulle voi käydä, on se, 
että "putoat" elintasosta pois."38

Tässäkin tulee esille se, että mate-
rialistinen arvomaailma, jossa ei ole 
uskonnollisen vakaumuksen tuomaa tu-
kea, vieraannuttaa ihmiset inhimillisis-
tä perusarvoista. Nykyinen yhteiskunta 
etsii voittajia ja kouluttaa voittamaan. 
Kuitenkin jokaista voittajaa kohden on 
montä häviävää.
Naturalistinen ja kristillinen 
maailmankuva vastakkain

Naturalistisen maailmankuvan ja tie  -
teellisen maailmankuvan väliin laitetaan 
usein yhtäläisyysviiva. Kehitysopillinen 
näkemys ei kuitenkaan perustu tieteelli-
siin tosiasioihin. Siksi siitä on muodos-
tunut uskonto, jonka perusteita ei kyseen-
alaisteta. Täysin vastakkainen näkemys  
on Raamattuun perustuva luomisoppi, 

jonka perustalta rakentuu kristillinen 
elämä ja kasvatus.

Lähimmäisistä välittäminen ja huo-
lehtiminen tarkoittaa myös alaisista vä-
littämistä. Oikeudenmukainen toiminta 
ja totuudessa pysyminen kuuluvat kristi-
tyn perushyveisiin. Kodin suojan ja kris-
tillisen kasvatuksen antaminen lapsille 
kuuluvat vanhempien ja perheiden oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin. Tämä edel-
lyttää, että kasvattajat ovat omaksuneet 
kristilliset periaatteet ja noudattavat niitä.

Raamatun Jumala on järjestyksen Ju-
mala, joka ei hyväksy väärintekijöitä ja 
epäoikeudenmukaista oman edun tavoit-
telua. "Tyytykää palkkaanne"-kehotus 
kuuluu niille, joille on suotu työtä tai joh-
tajan paikka ja sen tuomat velvollisuu-
det. Kuka johtavassa asemassa uskaltaa 
sanoa tämän ääneen?
Toivottoman tuntuinen tilanne 

Naturalistiseen maailmankuvaan  
kuu  luu olennaisena osana omista edus-
ta huolehtiminen ja oman aseman var -
mistaminen vaikka heikoimpien kus tan-
nuksella. Saavutetun aseman hyväksi-
käyttö etujen hankinnassa on usein uu-
tisaiheena, kun paljastuu se, miten han-
kittua valtaa on käytetty ansiottomien 
etujen jakamiseen itselle ja toiminnassa 

mukana olevalle tukijoukolle. Sitävas-
toin yksittäisen ihmisen tai perheen omat 
voimavarat eivät nykyään aina riitä tais-
telussa toimeentulon hankkimiseen. Täs-
tä tilanteesta on tullut länsimaissa pysy-
vä ilmiö. Tukiverkoston varaan joutuvat 
jo hyvän keskitulon perheet. 

Nyt valtio joutuu sekä kasvattamaan 
lapset että osin elättämään perheet. Ah-
neuden perusilmiö kasvaa. Ne joilla on, 
kasvattavat omaa osuuttaan ja huolehti-
vat vain omistaan. Onhan muilla tukena 
yhteiskunta. Huolehtikoon se niistä, jot-
ka ovat valtiollisen kasvatuksen tulokse-
na hyvätuloisia heikommassa asemassa. 

Professori Timo Vihavainen tote-
aa, että läntiset demokratiat ovat nyt 
kriisissä, joka ei ole vain taloudellinen 
vaan myös sosiaalinen ja viime kädes-
sä ideologinen. Globalisaatio on luonut 
uuden tilanteen, joka on demokratialle 
vaarallinen. Kysymys on keskiluokas-
ta ja demokraattisesta järjestelmästä.39 

Rikkauksien määrä lisääntyy, mutta ne 
kertyvät hyvin vähälukuiselle eliitille. 
Professori Markku Kuisma on myös 
todennut, että sokea uusliberalisimin 
totuuksien seuranta on meille tuhoisaa. 
"Rosvoparonien" on annettu mellastaa 
mielin määrin ja rahastaa yhteisistä va-
roista täysin suhteettomia summia, kos-
ka se "kuuluu asiaan". Näkymättömän 
käden palvonta on hänen mielestään tu-
hoisa ja primitiivien uskonto. Nykyises-
tä kilpailuyhteiskunnasta on tullut myös 
toi siaan vastaan toimivien ja keskenään 
kilpailevien järjestöjen se kä yritysten ja 
laitosten temmellyskentä, jota erilaiset 
mie lenosoitukset - myös terroristit - pyr-
kivät muokkaamaan. 
Paikallinen vastuu 

Toiminnan, vastuiden ja vastuussa ole-
vien etääntyminen paikallisista työpaikois-
ta ja vastuualueistaan jopa eri puolille maa-
palloa, saa aikaan kasvottomia yhteisöjä. 
Toiminnan tuottamat tulot siirretään osak-

keenomistajille, jotka eivät sitoudu yrityk-
sen työvoiman hyvinvoinnin ylläpitoon 
eivätkä varautumiseen tulevia vaikeuksia 
varten - kuten ennen toimittiin "investoin-
tivarausten" kautta. Yritysten näkymätön 
johto vaikuttaa  kuitenkin työsuhteen kaut-
ta paikallisesti monen ihmisen elämään. 

Olemme palaamassa kansainvälisesti 
halvinta (orja-)työvoimaa käyttävään jär-
jestelmään. Tilanne on vain paljon mo-
nimutkaisempi kuin aikanaan Kreikassa 
tai Roomassa. Samalla tavalla nyt kuin 
alkuseurakuntien aikana julistus ristiin-
naulitusta Vapahtajasta ja kristillisen maa-
ilmankatsomuksen ja elämäntavan tar-
joaminen yksityisille henkilöille, kodeille 
ja kouluille, on suuri vaaratekijä tulevaa 
työvoimaa ajatellen. Siksi Raamatun ilo-
sanoma pyritään korkean tason päätöksin 
kieltämään kouluissa ja yliopistoissa. Op-
pi evoluutiosta tai teistisestä evoluutios-
ta miljoonine vuosineen on järjestelmän 
kannalta parempi ja nykyään ainoa vaih-
toehto.
Luonto ei tunne ahneutta

Luomakunnan hyvinvoinnista huo-
lehtimisen vastuu annettiin ihmisille. 
Meille suotiin myös riittävät tiedolliset 
ja taidolliset kyvyt tähän tehtävään. Mi-
ten olemme tätä vastuualuettamme hoi-
taneet?

Meret hallitsevat noin 70 % maapal-
lon pinta-alasta. YK:n ympäristöohjel-
man UNEPin syksyllä 2011 julkaisema 
GEO4-kartoitus osoittaa, että ylikalasta-
minen, saastuminen sekä ilmastonmuu-
toksesta johtuva meren lämpeneminen 
ovat pilanneet pahoin noin puolet koko 
maapallon  merialueesta. Tämä on ta-
pahtunut pääasiassa viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. Kalakannan 
vertailuun voidaan ottaa sen lajirikkaus. 
V. 1955 seurattiin 70 lajia, joista vain 
yksi romahti. 45 vuotta myöhemmin 
1400 kalakannasta romahti 280 - siis 
joka viides. Syynä mm. meren lämpene-

Nuorisotyöttömyys on tär-
keä indikaattori, tunnuslu-
ku, joka ilmaiseen yhteis-
kunnan terveydentilan. 
Tilastokeskuksen mukaan 
Suomessa v. 2011 nuorten 
työttömyysaste oli 20,4 %, 
joka vastaa eurooppalais-
ta keskitasoa.
Alkoholin käyttö Suomessa 
on 50 vuoden aikana vii-
sinkertaistunut. Alkoholi-
peräiset sairaudet ja myr-
kytykset ovat olleet vuo-
desta 2005 lähtien yleisin 
työikäisten kuolinsyy
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edukseen yhteisiä resursseja. He aiheutta-
vat toimillaan koko ekosysteemiä horjut-
tavia muutoksia, jotka siten ketjureaktion 
tavoin heikentävät elinmahdollisuuksi-
amme - pilaavat yhteistä maailmaamme.

Materialistinen maailmankuva oi -
ke uttaa siihen uskoville erityisaseman. 
He voivat toimia uskonsa mukaisesti 
heikompien kustannuksella tavoittee-
naan uusi, uljas, tehokas ja elinvoimai-
nen maailma sekä kestävä ihmisrotu.

Tämä ei ollut Luojamme tahto. Hän 
sanoo: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten 
tekevän teille, tehkää myös heille." (Mt. 
7:12) Uskonpuhdistaja Martti Lutherin 
mie lestä tämä "kultainen sääntö" tulisi 
olla ohjeena kaikkina aikoina kaikille 
ajatteleville ihmisille uskosta riippumat-
ta. Näin ei kuitenkaan tänään ole. Raa-
mattu kertoo viimeisen ajan ihmisestä:

"Mutta tiedä se, että viimeisinä päivi-
nä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset 
ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, 
kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhem-
milleen tottelemattomia, kiittämättömiä, 
epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopui-
sia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, 
hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltai-
sia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin 
Jumalaa rakastavia; heissä on jumali-
suuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen 
voiman." (2 Tim. 3:1-5)

minen aina 3000 m:n syvyyteen. Tehok-
kaat kalastuslaivastot kalastavat nyt kau-
kana syvän meren rauhoitetuilla alueilla. 
Ravintoketjun alkupääkin on katoamassa 
ihmisen syvääluotaavan ryöstökalastuksen 
ansiosta. Samaan aikaan sisävesialueiden 
yleinen saastuminen on tuonut lisääntyvät 
saasteet me rialueille.

Water and Environment Journal -tie-
delehden raportin mukaan40 yli 14 valtion 
3100 joesta ja 9330 virtaamapaikasta yli 
59 % ovat ihmisen toimenpiteiden joh-
dosta saastuneita. Euroopan jokialueista 
noin 80 % on saastunut.

1980-luvulla todettiin, että happosa-
teet köyhdyttävät maaperää. Pieneliöille 
ja kasveille tärkeiden ravinteiden, kuten 
kalsiumin ja magnesiumin huuhtoutumi-
nen johti ravinnevajauksiin - jopa kas-
villisuustuhoihin. Maaperään kertyvästä 
typpimäärästä suuri osa huuhtoutuu ym-
päröiviin vesiin aiheuttaen rehevöitymis-

tä ja sen lieveilmiöitä. Kalsiumin puute 
vaikeuttaa enenevässä määrin kalkkikuo-
risten eläinlajien elinmahdollisuuksia se-
kä maalla että kaikilla vesialueilla. Vaikka 
happosateet on saatu lähes kuriin, jatkuu 
negatiivinen ketjureaktio luonnossa. Pii-
lossa pysyneet stressitekijät jatkavat saas-
tumisilmiötä. Tehokkaisiin vastatoimiin 
ryhdyttiin liian myöhään.
Ilmasto lämpenee

Ihmisen toimesta ilmakehään pääste-
tyn hiilidioksidin (CO2) päästöt kasvoi-
vat v. 2010 enemmän kuin kertaakaan 
kahdenkymmenen vuoden aikana. (www.
worldwatch.org)  Nyt se on korkeammalla 
kuin koskaan. 1880-luvulla CO2 -pitoi-
suus oli 180 ppm (miljoonasosaa). Nyt se 
on yli 391 ppm - siis yli kaksinkertainen.

Ilmakehään suodattuu enenevässä 
määrin maaperästä ja meren pohjase-
dimenteistä metaania sekä typpioksidia, 

jonka vaikutus ilmakehässä kestää noin 
110 vuotta ja se on 296 kertaa voimak-
kaampi saastuttaja kuin hiilidioksidi. Se 
on Suomen toiseksi yleisin kasvihuone-
kaasu - kiitos lannotteiden.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, hallitustenvälinen ilmastopaneeli) arvi-
oi, että kuluvan vuosisadan aikana: 1) 
Keskilämpötila nousee 1,1–6,4 astetta, 
2) meren pinta nousee 17 cm, 3) erityi-
sesti jo kuivilla alueilla kuivuuskaudet 
voimistuvat, kun taas rannikoilla, alavilla 
mailla ja jokisuistoissa tulvat lisääntyvät 
ja 4) rankkasateet ja myrskyt  lisääntyvät.

Eikö huolta?
Kehitysopin yleinen hyväksyntä ja sen 

ottaminen tieteellisenä totuutena huomi-
oon yleisessä päätöksenteossa ja ennus-
teissa, on aiheuttanut yhteiskunnallisen 
ja moraalisen muutoksen länsimaisessa 
ajattelussa. Darwinin teorialta puuttuvat 
kuitenkin kaikki tieteelliset näytöt ja siksi 
se on muuttunut metafyysiseksi myytiksi.

Huolestuttavaa ennusteiden ja ilmöi-
den selitysten kannalta on se tosiasia, että 
nyt maailmaa muuttavia ilmiöitä verra-
taan oletettuihin satojen miljoonien vuo-
sien aikana tapahtuneisiin ilmiöihin. Jos 
ennusteiden alkuarvot ovat väärät, eivät 
ne voi olla luotettavia. Tähän maapallon  
miljoonien vuosien muutoskestävyyteen 
luottavat ne, jotka nyt käyttävät omaksi 

Erilaiset sään ääri-ilmiöt ku-
ten tulvat, kuivuus ja myrskyt 
ovat lisääntyneet ja voimistu-
neet. Nämä aiheuttavat ison 
osan ilmastonmuutokseen liit-
tyvistä vahingoista. Taulukos-
sa näkyy kuinka kustannusten 
nousu alkaa 1980-luvulla 
ja jatkuu voimistuen. Tämä 
aikataulu on sama luonnon 
saastumisessa.

NASAn ennusteiden mukaan mm. Yh-
dysvalloissa pyörremyrskyjen määrä 
tällä vuosisadalla  tulee yleistymään. 
YK:n ilmastopaneelin raporttien 
mukaan vastaavasti myrskyjen voima 
on  jatkuvasti noussut 1970-luvulta 
lähtien. Myös trooppisten myrskyjen 
arvioidaan lisääntyvän merien läm-
metessä ja ilmavirtojen voimistuessa.
Kovia tuulia synnyttävien mata-
lapaineiden reitit todennäköisesti 
muuttuvat lisäten kovia myrskyjä 
alueilla, joilla ne aiemmin ovat olleet 
harvinaisia.
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