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Elämän tekemistä laboratoriossa – Ihminen leikkimässä Jumalaa
Tässä Samuel Korhosen suomentama ajankohtainen kommentaari nykyisten evoluutiotiedemiesten
uskomattomista suunnitelmista luoda ihmistekoista elämää laboratoriossa.
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Pimeällä keskiajalla ihmiset uskoivat, että eloton voi tulla eläväksi itsestään. He uskoivat typerästi, että
jätteet muuttuivat toukiksi, kärpäsiksi ja rotiksi. Tämä tietysti todistettiin perättömäksi, kun Francesco
Redi suoritti kuuluisan kokeensa. Hän peitti toiset jätteet ohuella kalvolla eristäen kärpäset ja rotat
jätteistä. Redi'n yksinkertainen koe todisti, ettei elämä voinut tulla elottomasta itsestään.
Myöhemmin historiassa Darwin ja toiset evoluutiobiologit muuttivat Redi'n lain sanomalla elämän
alkaneen itsestään kaukaisessa menneisyydessä. Nämä tiedemiehet uskoivat, että miljardeja vuosia
sitten jossakin tuntemattomassa paikassa, jollakin tuntemattomalla tavalla, elottomat molekyylit
yhdistyivät sattumalta muodostaen ensimmäisen solun. Tätä ei tietenkään ole milloinkaan toistettu
laboratoriossa. On tärkeää panna merkille, että huolimatta todisteiden puuttumisesta evoluutioon
uskovilla tiedemiehillä on edelleen kanttia uskoa, että se tapahtui.
Vuoden 2004 huhtikuussa Orange County Register'issä ilmestyi mielenkiintoinen artikkeli. Lukiessani
otsikkoa en ollut uskoa silmiäni. “Scientists nearly ready to create artificial life (Tiedemiehet lähes
valmiita luomaan keinotekoista elämää).” [1] Jos joltakin olisi jäänyt huomaamatta otsikon merkitys, niin
artikkelin ensimmäinen kappale olisi pannut hälyskellot soimaan. Siinä sanottiin näin:
Yli 3.5 miljardia vuotta senjälkeen, kun luonto muutti elotonta ainetta eläviksi asioiksi, asuttaen
maan valtavalla määrällä eläimiä ja kasveja, tiedemiehet sanovat olevansa vihdoin valmiita
yrittämään elämän luomista. Jos he onnistuvat, niin ihmiskunta astuu ”elävän teknologian”
uuteen aikakauteen valjastaen elämän voiman itsestään sopeutumaan monimutkaisiin
tilanteisiin, jotka nykyisin uhmaavat modernin tekniikan mahdollisuuksia. [2]
Jos tämä kuulostaa, kuin olisi Frankenstein -elokuvasta, niin salli minun muistuttaa, että minä lainaan
artikkelista, joka viittaa nykyisiin suunnitelmiin, joita ovat loihtineet 21. vuosisadalla elävät tiedemiehet.
Artikkelin kirjoittaja, Ronald Kotulak, huomauttaa kuitenkin, että joillakin on huolenaiheita. Hän sanoo:
”Vaikka jotkut asiantuntijat näkevät tämän uuden teknologian tarjoavan rajattomia etuja, niin toiset ovat
huolissaan ihmistekoisen elämän moraalisesta sopivaisuudesta ja uusien lajien tuomisesta.” [3]
Tai kuuntele, mitä eräs tutkija Los Alamos'in kansallisesta laboratorioista sanoi: ”On varmasti totta, että
olemme tässä peukaloimassa jotakin hyvin voimakasta. Mitä voimakkaampi teknologia päästetään
valloilleen, sitä varovaisempi on oltava. [4]
Asetatko sinä uskosi ja luottamuksesi tiedemiehiin, jotka yrittävät näytellä Jumalaa. Minä en.
Itseasiassa olen valmis ennustamaan. Jos evoluutiotiedemiehet jatkavat tällä tiellä alaspäin
formuloimalla uudenlaista elämää, niin sillä on seurauksia. Ilmestyskirjan 16. luvussa jakeessa

17 luemme: ”Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?” Tuo aika voi tulla
hyvin pian.
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