
Tervetuloa heinäkuun Raamikseen!Sen aiheena on
luominen, maailman ja elämän synty.

Vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja hampurilaisravintolaan. Lisäksi
yhdelle arvotaan upea DVD-elokuva Evoluution akilleen kantapää. Siinä useat
tiedemiehet pohtivat kysymystä maailman ja elämän synnystä.

Hyvän Jumalamme suurta siunausta elämääsi!

1. Raamattu alkaa sanoilla :"Alussa Jumala loi taivaan ja
maan."

Mitä se merkitsee, jos nuo sanat ovat totta?

* kaikki muukin mitä Raamatussa sanotaan on totta
vain joku osa on totta, osa tarinaa
Raamattu on vain ihmisten kirjoittama kirja, jossa
on virheitä

2. Kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali kertoo:
"Kristuksen välityksellä luotiin kaikki, kaikki mitä on
taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön,
valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on
luotu hänen kauttaan ja häntä varten."Kol.1:16

Miten voi tietää puhuuko Paavali totta?

* rukoilemalla Jumalan Pyhää Henkeä
vahvistamaan Raamatun sanan
se on vain Paavalin mielipide, ei enempää
opiskelemalla kovasti yliopistossa

3. Kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali jatkaa: "Kristus on
ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken
koossa." Kol.1:17

Jos Paavalin sanat ovat totta, niin Jeesus voi

* parantaa sairauksia
lohduttaa murheellisia
herättää kuolleita

4. Kouluissa opetetaan kahtalaisesti: uskontotunneilla
puhutaan Jumalasta ja biologian tunneilla evoluutio-opista.
Ne ovat ristiriidassa keskenään, sillä evoluutio-oppi väittää
kaiken syntyneen sattumalta ja kehittyneen
sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta.
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Raamatussa taas todetaan Jumalan olevan kaiken luoja.

Voivatko sekä evoluutio että ajatus Jumalasta kaiken luojana olla molemmat
totta?

* voivat
eivät voi
en tiedä

5. Psalmisa 139 sanotaan: "Sinä olet luonut minut sisintäni
myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. [Ps. 119:73]14
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä
ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.15 Minä olen saanut
hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla,
mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.16 Sinun
silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki
kirjoitettu."

Jos Psalmin 139 sanat ovat totta, niin

* sinunkin elämälläsi on tarkoitus
Jumalalla on suunnitelma sinua varten
äidin kohdussa kasvava sikiö on jo pieni ihminen

6. Evoluutio-oppi, darvinismi, on ateistinen teoria maailman
ja elämän synnystä ilman jumalaa. Kaikki on sen mukaan
syntynyt sattumalta ja kehittynyt itsekseen
sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta.

Jos evoluutio-oppi on totta, niin

* elämällä ei ole todellista tarkoitusta
elämä alkaa ja päättyy tyhjyyteen
ei ole absoluuttista hyvää eikä pahaa,syntiä ei
ole.
vahvimmalla on oikeus voittaa

7. Johanneksen evankeliumissa sanotaan: "16 Jumala on
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. [Room. 5:8,
Room. 8:32]17 "Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan
sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen." Joh.3:16-17

Jos apostoli Johanneksen sanat ovat totta, niin
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* Jumala rakastaa sinua ja kaikkia ihmisiä
Jeesus on sovittanut sinun syntisi
Jeesus vapauttaa sinut tuomiosta ja kadotuksesta

8. Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet
kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren
kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia
pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." [1. Moos. 5:1, 1.
Moos. 9:6; Viis. 2:23; Kol. 3:10]27 Ja Jumala loi ihmisen
kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja
naiseksi hän loi heidät."1. Moos.1:26-27

Jos nuo sanat 1. Mooseksen kirjassa ovat totta, niin

* jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas
ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi
kohtaamme jokaisessa ihmisessä Jumalan kuvan

9. "Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten
jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät
totuutta vääryyden vallassa,19 sentähden että se, mikä
Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän
keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.20
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen
voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen
teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä,
niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa."
Roomalaiskirje 1:18-20

Jos nuo Paavalin sanat Roomalaiskirjeessä ovat totta, niin

* Jumalan tekoja tutkimalla voi saada informaatiota
luomisesta
rehellinen tiede voi auttaa löytämään jälkiä
luomisesta
rehellinen tiede voi todistaa darvinismin
paikkansa pitämättömäksi

10. Mistä ja miten voin saada tieteellistä tietoa, joka
osoittaa maailman ja elämän syntyneen älykkään
suunnittelun tuloksena?

Tietoa löytyy kun etsii sitkeästi ja ennakkoluulottomasti. Suosittelen
tutustumaan tämän Raamissivuston etusivun hakemiston alalaiden linkkeihin.

Esimerkiksi suomalaiset sivustot Luominen.fi ja Datakirjat.fi ovat hyviä.
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Myös youtubessa olevat lääkäri Pekka Reinikaisen monet luomisaiheiset
luennot tarjoavat aineistoa pohdintaan ja todisteiden löytämiseen.

On todistettu moninkertaisesti, ettei evoluutioteoria pidä paikkaansa. Tässä
yksi todiste siitä: Darvinistit väittävät elämän syntyneen ja polveutuneen pitkän
ajanjakson kuluessa, vuosimiljoonien ja satojen miljoonien vuosien aikana.
Vuonna 2018 julkaistiin kuitenkin 100 000 eliön ikää koskeva puolueeton
tutkimus, jossa todettiin, että ne (kaikki maaeläimet, ihminen mukaanlukien)
ovat lähteneet lisääntymään yhtä aikaa hyvin pienestä populaatiosta 100 000 -
200 000 vuotta sitten. Vain muutamasta miehestä ja naisesta, vain muutamasta
eläimestä kutakin lajia. Välimuotoja lajien välillä ei ole. Aika 100 000-200 000
vuotta on laskettu solujen mutaationopeudesta. Se on kuitenkin
todellisuudessa 20 kertaa nopeampaa. Silloin kaikkien noiden eliöiden ikä
putoaa 6000-10 000 vuoteen.

Tässä on linkit tutkimuksen julkaisusivustolle, ja sitten sitä kommentoivalle
Luominen.fi Blogisivustolle:

https://phys.org/news/2018-05-gene-survey-reveals-facets-evolution.html

https://evoluutiouutiset.blogspot.com/

Kiitos osallistumisestasi ja Hyvän Jumalamme suurta siunausta elämääsi!

Haluatko voittaa lahjakortin hampurilaisravintolaan? Jätä yhteystietosi, että
voimme postittaa palkintosi jos juuri sinut palkitaan!
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