
Something lighter: Thoughts about creation 1 of 4, Why am I here? 
Jotakin kevyempää: ajatuksia luomisesta, osa 1/4, miksi olen täällä? 
 
Hei kaikki, 
 
Olin istumassa lentokoneessa vuoden 1992 kesällä ja osa hyvin pitkästä lentomatkasta oli jo 
takana matkan suuntautuessa Venäjälle, jonne olin menossa auttamaan seurakuntien 
perustamisessa. Ikävystyneenä nappasin vanhan aikakausilehden edessäni olevan istuimen 
istuintaskusta ja olin ällistynyt lukiessani, että tiedemiehet olivat DNA:lla osoittaneet, että me 
kaikki tulemme yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta perustuen tutkimuksiin, jotka alkoivat 
1987. Ja ajatella, 1. Mooseksen kirja oli todennut tuon koko ajan. Kuinka mukavaa tieteen 
taholta vahvistaa Raamattu, ajattelin.  
 
Olin nähnyt taulukkoja, jossa tutkijat olivat liikkuneet taaksepäin löytääkseen ihmisen alkuperän 
käyttäen asukaslukuja. Liikkuen taaksepäin planeetalla tänään olevista miljardeista, arvioiden 
syntyvyyttä, luonnonmullistuksia ja ihmisen aiheuttamia tuhoja, ruttoja ja sen sellaisia, he 
laskivat, että Jeesuksen aikoina oli elossa noin 170 miljoonaa ihmistä. Liikkuen taaksepäin arviot 
Aabrahamin ajan kohdalla noin vuonna 2.000 eKr. osoittavat noin viiden miljoonan ihmisen 
olleen tuolloin elossa.  
 
Tässä helppolukuinen taulukko (englanniksi): https://www.worldometers.info/world-
population/world-population-by-year/ 
 
Pysyykö maailma paikoillaan kilpikonnan selässä?  
 
Olin kauan etsinyt vastauksia selittääkseni näkyviä ristiriitoja 1. Mooseksen kirjan ja tieteen 
välillä ja uskon, että tiede ainoastaan pelkästään saa selville, kuinka Jumala tekee asioita 
käyttäen luonnonlakeja. Mutta noiden aukkojen täyttäminen Raamatun ja tieteen välillä on 
vaikeampaa. 
  
On olemassa oppimisen perussääntö: voi vain kirjoittaa ja ajatella asioita, jotka ovat tuttuja. 
Sen tähden luomiskertomukset, jotka viittaavat ihmiselle tuttuihin asioihin, osoittautuvat olevan 
ihmisen mielikuvituksesta, eivät jumalallisesta alkuperästä peräisin olevia. Jos on olemassa 
sellaisia luonnollisten asioiden selityksiä, joita ei selvästi löydy muinaiselle ihmiselle tutuista 
asioista, voimme vain vetää sen johtopäätöksen, että tuo informaatio tuli ihmisen ulkopuolelta.  
 
Esimerkiksi luomiskertomus Babyloniasta sanoo, että makea vesi ja suolavesi sekoittuivat, mikä 
loi jumalat ja jumalattaret. Eräs niistä murhattiin ja puolesta tuota jumalatarta tuli maa ja 
hänen toinen puolensa tuli vesiksi. Toinen on se, että maapallo on kilpikonnan selässä 
(hindulaisuus). Skandinaavisessa mytologiassa oli lehmä, joka synnytti Burin nuollessaan suolaista, 
jne. Jotkut amerikanintiaanien luomiskertomukset pitävät sisällään korpin, joka luo ihmisen 
herneenpalosta ja keltit uskoivat valkoisen tamman (hevosen) synnyttäneen ensimmäisen 
jumalan… on kiinnostavaa, että monilla niistä on Isä, joka saa aikaan pojan, kuten Buri yllä, jolla 
oli poika tavalla, jota ei selitetty, nimeltään Bor, joka syntyi kolmen päivän kuluessa.  
 
Tietämyksemme ulkopuolinen lähde  
 
Mutta Raamattu on hyvin erilainen, kuten tiedät, siinä on ajatuksia ja käsitteitä, joiden lähde on 
selvästi luonnon ja muinaisen ihmiselle tuttujen asioiden ulkopuolella. Esimerkiksi 1. Mooseksen 
kirja sanoo, että Jumala loi ihmiskunnan yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta omaksi kuvakseen 
ja kaltaisekseen. Emme tulleet herneenpalosta emmekä lehmästä, mutta kuinka muinainen 
ihminen saattoi tietää sen, jollei olisi hänen itsensä ulkopuolella olevaa lähdettä?  
 



Jobin kirja ja Raamatun vanhin kirja. Se on muinaista juutalaista runoutta ja viisautta, minkä 
vuoksi se on sisällytetty samaan psalmien, sananlaskujen, Saarnaajan kirjan ja ’Laulujen’ kanssa, 
ja tapahtuu Nooan jälkeen, mutta ennen Aabrahamia – mikä huomataan siitä, ettei ollut 
pappeutta, oli yksilöllisiä uhreja Jumalalle, Jumala puhui Jobille tuulispäästä jne.  
 
Job 26:7 paljastaa, että Jumala 'ripustaa maan tyhjyyden päälle' 'autiuden ylle'.  Kuinka Job tiesi 
avaruuden tyhjyydestä tai siitä, että maa 'riippuu' tyhjyyden päällä? Tuo tietämys on normaalin 
inhimillisen kokemuksen ulkopuolella. Job ei sanonut, että maapallo sijaitsee kilpikonnan päällä 
– tietämys siitä, että maapallo roikkuu tyhjässä avaruudessa, tuli ihmisen ajattelun ulkopuolelta.  
 
Raamattu viittaa siihen, että maapallo on pyöreä: yksi esimerkki on 1. Moos. 1:9, joka sanoo, 
että kaikki maa oli kokoontunut yhteen paikkaan ja vedet kokoontuneet yhteen erikseen. 
Painovoima pitää kaikkea yhdessä; jos muistelet kouluaikojen geometriaa, se voi tapahtua vain 
pallolla.  
 
Jos tuota on vaikea ymmärtää, yritä kaataa vettä pöydän päälle ja sitten pyöritä pöytää ja katso, 
pysyykö vesi paikoillaan. Vaikka keskellä pöytää olisi painovoiman keskipiste, vesi lentäisi joka 
suuntaan sekavassa sotkussa. Vain pallo voi säilyttää maan ja veden yhtä kaukana painovoiman 
lähteestä.  Maapallo pyörii akselinsa ympäri 1000 mailia tunnissa (1609 km/h) ja jos se ei olisi 
pallo, jonka ytimessä on painovoima, kaikki käyttäytyisi kuin vesi pöydällä pyörittäessäsi 
pöytää.  
 
Viisauden persona kuvaa, kuinka Hän oli läsnä, kun Isä loi maapallon, todeten Sananl. 8:27:ssä: 
"Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle..." Se on ympyrä. 
Kuinka muinainen ihminen tiesi sen?  
 
Evoluutioteoria  
  
Raamatun luomiskertomus osoittaa, että me jokainen olemme luotu, Jumala ajatteli meidät, 
Jumalalla on tarkoitus meille ja jokaiselle luomakunnan osalle. Jumala ilmaisee itsensä MINÄ 
OLEN, aina nykyhetkessä läsnä olevana, joka tulee olemaan Hän, joka tulee olemaan. Se 
tarkoittaa, että parhaat päivämme ovat edessämme, sillä olemme Hänessä ja Hän meissä: Hän 
on tulevaisuuden Jumala, koskaan Hänessä päättymättömien maailmanaikojen Jumala.  
 
Sen vastakohtana evoluutioteoria sanoo, että koko maailmankaikkeus on jättiläismäinen 
kosminen sattuma, molekyylien kohtaamisen satunnainen tapahtuma. Sen tähden ihminen on 
sattuma. Ja jos ihminen on sattumaa, niin moraali on sitä mitä ihminen sanoo sen olevan. Oikea 
ja väärä on mielipidekysymys. Jos joku ajattelee olevan moraalista rosvota ja varastaa ja toinen 
uskoo sen olevan väärin – kumpikin on oikeassa! Kaikki on vain sattumaa, mikä ei tarjoa mitään 
absoluuttien kehikkoa, jolla mitata elämää.  
 
Mikä on asian ydin? Jos minä olen sattumaa, elämäni tarkoitus on omaa päätöstäni; jos päätän, 
ettei minulla ole tarkoitusta, voin päättää elämäni. Mitä väliä sillä on? Evoluutio on toivotonta 
olemassaoloa. Jokunen ateisti on kertonut minulle: "Kun kuolen, on kuin ötökkä jalkakäytävällä, 
vain lakkaan olemasta." Tuo ajattelu on lopputulema siitä, että uskoo koko maailmankaikkeuden 
olevan sattumaa.  
 
Vastaukseni on ollut, että voin todistaa meidän olevan ikuisia olentoja hyvin yksinkertaisesti. 
Monet ovat valmiita tunnustamaan, että sisäisesti heistä tuntuu samalta kuin silloin, kun he 
olivat nuoria, mutta heidän kehonsa on muuttunut heidän ympärillään. Heidän kehonsa on 
vanhentunut samalla kun sisäisesti he eivät ole tehneet niin. Tuo muuttumaton, iätön sisäinen 
minuus todistaa, että emme tarvitse maallista kehoamme elääksemme, sillä meidän 
muuttumaton sisäinen minuutemme on osoittanut vuosikymmenten ajan, että olemme ikuisia ja 



jatkamme elämistä sen jälkeen, kun kehomme on vanhentunut siihen pisteeseen asti, että se 
lakkaa toimimasta. 
 
Paavali kirjoitti Room. 1:ssä, että Jumalan näkeminen luomakunnassa ja Jumalan tunnustaminen 
Luojaksi on perustavimman laatuinen tapa tuntea Hänet. Room. 1: 20-31 sanoo, että jos joku 
torjuu Hänet Luojana, Hän sallii tuo henkilön mennä menojaan sallien tämän ajatella 
kaikenlaisia jumalattomia ajatuksia, jotka johtavat syntielämään. 
 
Tuo perusta Jumalasta Luojanamme on se, mikä mahdollistaa sen, että loppuosa uskostamme 
rakentuu asianmukaisesti. Jos joku uskoo evoluutioteorian olevan tosiasia samalla kun väittää 
tuntevansa Isän ja Herran, hänen uskon talossaan on halkeileva perustus ja muutamia halkeilevia 
seiniä. Hän tulee menemään harhaan myös muilla alueilla ilman että edes tajuaa sitä kovin usein.  
 
Melkein jokainen ihmettelee ensin itsekseen 'Miksi olen täällä?' ja 'Mikä on elämäni tarkoitus?' 
Nuo kysymykset ovat ensimmäinen tilaisuus tunnustaa, että Jumala on olemassa, että meidät ja 
luonto on luotu, emmekä ole kosminen sattuma.  
 
1.Mooseksen kirja ei ole tiedekirja, ja liikkeellä on monia ääniä, jotka tuovat sekaannusta asiaan, 
mutta vastausta vailla olevien kysymysten ei pitäisi olla meille syy olla uskomatta. Kaikesta 
muusta tiedämme, että usko Jeesukseen merkitsee ikuista elämää, sen yli menevät vastaukset 
voivat odottaa. 
 
Mutta joidenkin aukkokohtien täyttäminen voi olla avuksi… Joten tässä eräitä ajatuksia, jotka 
voivat selittää joitakin niistä asioista, joita olet ihmetellyt… ja siihen menemme ensi viikolla 
pohtiessamme makroevoluutiota ja mikroevoluutiota. Toinen on raamatullista, toinen ei. Siihen 
saakka, siunauksin,   
 
John Fenn/LL 
 
Thoughts about creation 2 of 4, Macro/micro evolution, How big is heaven? 
Ajatuksia luomisesta, osa 2/4, Makro-/mikroevoluutio, kuinka suuri taivas on? 
 
Hei kaikki, 
 
Viime viikon 'Ajatusten' lopussa lupasin käsitellä makro- ja mikroevoluutiota. Se alkaa tällä:  
 
Hänen täytyy antaa kyky totella  
 
Se, että tulemme yhdestä äidistä ja isästä, tarkoittaa, että Aadamilla ja Eevalla oli sisällään 
kaikki geneettinen materiaali kaikille niille roduille, kaikille hiusväreille ja –laaduille, 
kasvonpiirteille ja ihonväreille, joita näemme tänään ympärillämme. Äidissämme ja isässämme 
olivat valkoihoiset, itämaiset, afrikkalaiset ja kaikki niiden väliltä. Itse asiassa 'Aadam' tarkoittaa 
'punainen' tai 'punainen, rusottava, punakka'.  
 
Kun Jumala käski olemaan hedelmällinen ja lisääntymään ja täyttämään maa, Hänen täytyi 
antaa kyky jokaisen kasvin ja eläimen ml. ihmisen sisälle, tehdä niin. Se merkitsee 
mikroevoluutiota. Ei sitä, että yksi laji tulisi toiseksi, mikä on makroevoluutiota, vaan että yksi 
laji levittäytyy ja geneettisesti sopeutuu ympäristöön. 
  
Darwinin peipot  
 
Darwin ihmetteli eri saarilla esiintyvien peippolajien erityyppisiä nokkia. Yhdellä lajilla oli lyhyt, 
paksu nokka kovien siementen avaamiseen, toisella saarella oli laji, jolla oli pitkulainen nokka 
lentävien hyönteisten pyydystämiseen jne. Virheellisesti makroevoluutioksi luultuna ne tarjoavat 



erinomaisen esimerkin mikroevoluutiosta, sillä kummallakin elollisella olennolla oli geneettinen 
kyky totella Luojaltaan tulevaa Pääperiaatetta ja sopeutua geneettisesti.  
 
Myös koska eläinten ruumiit ja ihmiskehot on kumpikin tehty maasta, se selittää, miksi gorilla 
jakaa 98% meidän DNA:stamme, kissa jakaa noin 85%, lehmä 80% ja vieläpä kana 60%. Kaikkien 
meidän ruumiimme tulivat maasta, joten on loogista, että DNA-mielessä meillä on yhtäläisyyksiä. 
Mutta voi noita eroavaisuuksia! Kaikilla on kyky genetiikassaan 'olla hedelmällinen ja lisääntyä ja 
täyttää maa' – koska kun Jumala käskee, Hän varustaa.  
 
Sivupolku 
 
'Maailman väestökello' arvioi, että tänään maan päällä on elossa ihmisiä 7,8 miljardia, olen 
nähnyt sen ylittäviä arvioita koko ajan, noin 113 miljardia ihmistä on elänyt ja kuollut. Saatatte 
kysyä, kuinka taivas, jonka kuvataan olevan neliö, jonka sivut ovat noin 1500 mailia (2414 km), 
voi pitää sisällään ne miljardit, jotka pääsevät taivaaseen.  
 
Vastauksen tarjoaa Jeesus, joka sanoi taivasten valtakunnan olevan kuin siemen. Siemen on 
suurempi sisäpuolelta kuin ulkopuolelta. Sen voi ymmärtää vain kvanttifysiikan välityksellä, 
mutta koska kvanttifysiikka oli keino, jota Herra käytti tehdäkseen kaiken, voimme löytää 
esimerkkejä luonnosta: kuinka monta omenaa on yhdessä omenan siemenessä? Potentiaalisesti 
rajaton määrä. Kuinka monta omenaa voi tulla yhdestä ainoasta siemenestä? Tuo siemen tai 
omena on suurempi sisäpuolelta kuin se on ulkopuolelta. Heprealaiskirjeen kirjoittaja 7:4-10:ssa 
viittaa tähän sanoen, että Leevi oli Aabrahamin kupeissa, kun Aabraham antoi kymmenykset 
Melkisedekille, vaikka Leevi ei tulisi vielä edes syntymään ainakaan 250 vuoteen. 
 
Samalla tavoin jokainen meistä on suurempi sisäpuolelta kuin olemme ulkopuolelta – kuinka suuri 
sitten onkaan se osa elämääsi, joka on näkyvissä, syvällä sydämesi näkemättömissä olevassa 
maailmassa sinulla on täyttymättömiä unelmia ja toiveita, lahjoja, taitoja, harrastuksia, asioita, 
joita sydämessä haluaisit tehdä, asioita, jotka odottavat seuraavien maailmanaikojen 
tapahtumista – kaikki nuo yhdessä tekevät sinut suuremmaksi sisäpuolelta kuin olet ulkopuolelta. 
 
Oltuani taivaassa voin kertoa sinulle, että niin se on. Jos muistat kouluopetustasi, punainen, 
oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigonsininen ja violetti muodostavat sateenkaaren värit, 
mutta yhdessä ne tuottavat yhden yksittäisen valkoisen valon säteen. Niin myös jokaisen noista 
eri väreistä sisällä on kokonainen maailma tuon aaltopituuden sisällä. Taivas on sellainen, 
moniulotteinen, kuitenkin jokainen ulottuvuus on yksi ja toisten kanssa yhdessä. Kyllä, se voi 
pitää sisällän miljardeja ihmisiä sisäpuolella samalla kun ulkopuolelta se näyttää olevan vain 
neliö, jonka sivut ovat 1500 mailia (2414 km).  
 
Sanoisin asian täIlä tavoin. Ulkopuolelta avioliitto näyttää hyvin rajoittavalta, mutta itse asiassa 
avioliitto Herrassa on suurempi sisäpuolelta kuin se on ulkopuolelta – kaikki Jumalan asiat ovat 
sellaisia.  Sisäpuolella on enemmän vapautta kuin miltä ulkonaisesti näyttää. Sinkku voi 
samastua parhaaseen ystävään tai läheiseen sukulaiseen. Ulkopuolelta katsottuna olette vain 
ystäviä tai ehkä äitisi tai veljesi on paras ystäväsi. Mutta noiden ihmissuhteiden sisällä on 
historian, muistojen, suunnitelmien, salaisuuksien, kunnioituksen ja rakkauden maailmoja, jotka 
tekevät tuosta ihmissuhteesta paljon suuremman sisäpuolelta kuin se on ulkopuolelta. 
 
Sanon sen toisin: 99,99999 % kehostamme on tyhjää tilaa. Se on tila kaikkien niiden molekyylien 
välillä, joista ihmiskeho koostuu – molekyylien välinen tila muodostaa 99,99 % kehostamme. Me 
vain näytämme olevamme kiinteää materiaalia, koska molekyylit ovat pakkautuneet niin lähelle 
toisiaan, mutta ne eivät itse asiassa kosketa toisiaan. Olette nähnyt kuvia elektroneista, jotka 
pyörivät atomiytimen ympärillä samalla tavoin kuin maapallo kiertää aurinkoa. Ajattele kaikkea 
sitä tilaa auringon ja maapallon välissä – asia on sama koskien elektronia, joka kulkee 
atomiytimensä ympärillä mikroskooppisella tasolla.  



 
Tuo tila niiden välillä on valtava. Kvanttifysiikan tasolla, jos menettäisimme kaiken tyhjän 
tilanne kehossamme, se olisi tomuhiukkasen kokoinen. Kaikki me 7,8 miljardia olisimme yhdessä 
kooltamme sokeripala – taivaassa on paljon enemmän tilaa sisäpuolella kuin miltä se näyttää 
ulkopuolelta.   (https://www.sciencealert.com/99-9999999-of-your-body-is-empty-space) 
 
Takaisin pääpolulle  
 
Aadamilla ja Eevalla oli ollut useita satoja lapsia heidän noin 900 elinvuotensa aikana ja he 
kaikki olivat olleet niitä eri rotuja, joita me näemme maan päällä tänään, ollen geneettisesti 
etäisesti sukua. Ajatelkaa asiaa tällä tavoin: teknisesti vaimoni on sisareni, mutta emme ole 
geneettisesti suoraan sukua. Mutta kuinka pitkälle taaksepäin sitä voi viedä?  
  
Entäpä jos Aadamilla ja Eevalla oli 500 lasta? Kuinka monta 'punaista ja keltaista, mustaa ja 
valkoista' olisi ollut? He kaikki olisivat olleet kallisarvoisia Hänen silmissään ja geneettisesti 
kaukaisia. Vielä nytkin näemme satunnaisesti väriltään erilaisen vauvan kuin vanhemmat ovat. 
New York Postin numerossa heinäkuun 11, 2010 näytettiin kuva tummaihoisesta pariskunnasta 
Nigeriassa pitelemässä valkoista vastasyntynyttään, minkä todettiin olevan kirjaimellisesti yksi 
tapaus miljoonasta. Jopa nyt, kaikkien näiden vuosisatojen jälkeen on jäljellä riittävästi 
geneettistä monimuotoisuutta, jotta tämä voi tapahtua – ja voitte tutkia samantapaisia 
tapauksia Intiassa ja muualla.    
 
Nooan kolme poikaa ja heidän vaimonsa kansoittivat maapallon uudelleen, joten oli riittävästi 
geneettistä monimuotoisuutta heidän satojen vuosien aikana tapahtuneessa lasten 
hankkimisessaan, niin että jokainen serkku ei ollut geneettisesti toisen sukulainen. Kun mennään 
taaksepäin Aadamiin ja Eevaan ja Kainiin ja Aabeliin, monimuotoisuutta olisi ollut vielä 
enemmän. Joten kun saattaisimme sanoa, että pojat menivät naimisiin sisartensa kanssa, 
geneettisesti puhuen he eivät tehneet niin, ja heidän ikäeronsa on saattanut olla vuosikymmeniä 
– he elivät niin pitkään, joten mitä siitä, jos joku 500-vuotias mies meni naimisiin 400-vuotiaan 
naisen kanssa kehdon ryöstäen, lol. Mutta geneettisesti erilaisia ja etäisiä. 
 
Sama koskee kaikkia eläimiä ja lajeja, jotka niistä polveutuivat. Se tarkoittaa, että 'äiti- ja 
isäsudesta' tulivat geneettisesti pekingeesi, tanskandoggi, mäyräkoira ja kultainen noutaja. Eivät 
ole geneettisesti suoraan sukua. Kaikki koirat tulivat 'äidistä ja isästä', joilla oli sisällään 
genetiikka täyttämään Jumalan käsky olla hedelmällinen, lisääntyä ja täyttää maa. Ihminen on 
manipuloinut Jumalan rakentamaa mikroevoluutiota valikoivalla lisääntymisellä. Se koskee myös 
viljaa ja kasveja. Oli alkuperäinen 'äiti ja isä' tulppaani, mutta katsokaa nyt kaikkia eri lajikkeita! 
Kiitos sinulle Herra, kun rakensit tuon DNA-kyvyn käskyyn olla hedelmällinen, lisääntyä ja 
täyttää maa.   
 
Jumalan lopetettua luomisen merkitsee se matemaattisesti sitä, että kasvi- ja eläinlajit 
saattoivat vain vähentyä lukumäärältään. Yksi raportti arvioi, että maapallo on menettänyt 99 % 
lajeistaan ja yli 500 lajia on hävinnyt viimeisen sadan vuoden aikana, 160 lajia hävinnyt yksin 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tätä tukee sitä tosiasiaa, että Jumala lakkasi luomasta niin 
kauan aikaa sitten ja siitä lähtien on ollut alamäkeä. Kuinka elävä maapallo olikaan 
huippuaikanaan! Voitko kuvitella maapallon olevan jälleen kerran täynnä 100 % sitä mitä Hän 
tuolloin muinoin loi? Sitä on ihmeellistä pohtia. 
 
Ehkä tämä kirjoitussarja on saanut teidät ajattelemaan tai vastannut niihin kysymyksiin, joita 
teillä on ollut; pointin ollessa vahvistaa uskoamme Herraan riippumatta siitä, kuinka Hän meidät 
loi. Ensi viikolla… olemmeko yksin maailmankaikkeudessa? Siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 



Thoughts on creation. Are we alone? 2 floods. #3 of 4, 
Ajatuksia luomisesta. Olemmeko yksin? Kaksi tulvaa. Osa 3/4 
 
Hei kaikki, 
 
Olemmeko yksin? Kuinka vanha maailmankaikkeus on?  
 
Vuosia sitten halusin todella tietää, kuinka vanha maailmankaikkeus on ja olemmeko yksin. Onko 
se 14 miljardia vuotta vai vain muutama tuhat vuotta vanha? Olin lukenut monia kristittyjen 
kirjoja, joissa väiteltiin maapallon ja maailmankaikkeuden iästä, mistä ei ollut jäänyt minulle 
mitään varmaa vastausta. Niinpä päätin sydämessäni istua ulkona joka ilta katsomassa tähtiä ja 
rukoilemassa kysyen Isältä.  
 
Tarvittiin lähes kasi viikkoa joka iltaista ulos menemistä noin iltayhdeksältä (21.00) 30 tai 60 
minuutiksi kerrallaan, rennosti istumista nojatuolissa rukoillen ja ajatellen ja Isälle puhuen sekä 
tähtiä tuijottaen. Mieleni oli tapana vaellella ja sitten kykenin kokoamaan ajatukseni uudelleen 
palvomaan ja rukoilemaan, sen jälkeen ajatukseni taas harhailivat ja sitten kokosin ne jälleen. 
 
Sopeuduin siihen, että vain katselin tähtiä, satelliitteja, jotka kulkivat nopeasti taivaalla, valoja 
yläpuolella lentävästä lentokoneesta ja pohdin, minne se oli matkalla… ja huomioni palasi taas 
Isään: "Olemmeko yksin? Tiedät, etten ole menossa minnekään. Jatkan tätä niin pitkään kuin 
voin, luulisin siihen asti, kun vuodenaika vaihtuu ja tulee pakkasta." (Olen Hänelle rehellinen, 
sillä Hän tuntee joka tapauksessa sydämeni, joten mitä järkeä tehdä tyhjiä uhkauksia, lol).  
 
Päivään yksi asti 
 
Lopulta rutiinini kestettyä noin kaksi viikkoa Isä puhui, kun makasin selälläni tuijottaen täynnä 
tähtiä olevaa iltaa:  
 
"Se, mitä näet tuolla noin (Hän sanoi painokkaasti) maailmankaikkeudessa on luominen päivään 
yksi asti (päivään yksi saakka). Kaikki se mitä näet edessäsi, on se mitä tehtiin päivään yksi 
saakka. Sitten lopetin ja käänsin luovan huomioni maapalloon tehdäkseni sen valmiiksi. Mutta 
tulee aika, jolloin jälleen kerran käännän luovan huomioni loppuun maailmankaikkeudesta 
tehdäkseni sen valmiiksi. Mutta se mitä näet tuolla noin nyt, on luominen päivään yksi saakka."  
 
Loikoilin hetken miettimässä. Kaikki nuo tähdet, kaikki nuo galaksit, ovat "päivään yksi asti 
(saakka)". Keskeneräisiä, alkeellisia, kaikkein perustavimman laatuisia maailmankaikkeuden 
rakennuspalikoita paikoillaan, mutta odottamassa aikaa, jolloin Hän kääntää huomionsa taas 
niihin.  
 
Vau. "Alussa Jumala loi taivaat ja maan." 1. Moos. 1:1:ssä asettaa järjestyksen, niin että ensin 
tulivat tähdet, sitten planeetat – tiede on yhtä mieltä. Mutta 'alussa' oli ennen kuin päivä yksi 
alkaa kuten luemme 1. Mooseksen kirjasta, sillä fokus tuossa ensimmäisessä jakeessa on tähdet, 
sitten se viel maapalloon, sen jälkeen jatkaa fokusta maapallon luomakuntaan. Kuinka pitkä oli 
'alussa Jumala loi taivaat ja maan' ennen kuin Hän käänsi huomionsa maapalloon tehdäkseen sen 
valmiiksi?  
 
(Rakastan yhä tähtiä, minulla on jopa englanninkielinen opetussarja 'Evankeliumi tähdissä', sillä 
tähtimerkit muinaisina aikoina kertoivat pelastustarinan Neitsyt-neitsyestä, joka synnyttää pojan, 
Juudan heimon Leijona-leijonaan, mikä näyttää Messiaan paluun, Kaksosiin, jotka olivat alun 
perin sulhanen ja hänen morsiamensa jne). 
 
Se, että Hän sanoi kyseessä olleen 'päivään yksi asti' kertoo minulle, että on suunnaton aikaväli 
tähtien ja maapallon luomisen sekä 'päivän yksi' välillä, joka aloittaa maapallon valmiiksi 



tekemisen. Voi olla miljardeja maan vuosia maailmankaikkeuden luomisen ja sen välillä, jolloin 
Jumala aloitti keskittymisensä maapalloon tehdäkseen sen valmiiksi. Emme tiedä, loppu on 
spekulaatiota. 
  
Ne 'tulevat maailmanajat', jolloin Hän jatkaa rakkautensa ja hyvyytensä näyttämistä, kuten Ef. 
2:7:ssä mainitaan, liittyvät Hänen suunnitelmiinsa koskien meitä ja loppua maailmankaikkeutta.  
 
Tähtien valo ja aika, kirjoittanut tri. Russell Humphreys 
 
Hänen kirjansa on saatavilla englanniksi Kindle-formaatissa sekä pokkarina ja minulle se yleisesti 
ottaen merkitsi ratkaisua kysymykseen, kuinka vanha maailmankaikkeus ja maapallo ovat. Hänen 
pääkohtansa on, että Einstein sanoi ajan kuluvan nopeammin, mitä kauemmaksi mennään 
painovoiman lähteestä. Tämä todistettiin paikkansa pitäväksi sillä, että sijoitettiin kaksi 
identtistä atomikelloa, toinen Greenwichiin, Englantiin lähelle merenpinnan tasoa ja toinen 
Boulderiin, Coloradoon yli mailin (1,6 km) merenpinnan yläpuolelle. Maapallon ytimestä, joka on 
maapallon painovoiman lähde, kauempana oleva kello käy viisi mikrosekuntia (0,000005) 
nopeammin kuin merenpinnan tasolla oleva.   
 
Tämä todistaa Einsteinin olleen oikeassa, aika kuluu nopeammin kauempana painovoiman 
lähteestä. Tri Humphreysin laskelmien mukaan se tarkoittaa (koska 1. Mooseksen kirja 
kirjoitettiin maapallon näkökulmasta), että tähdet olisivat noin 14 miljardia vuotta vanhoja 
samalla kuin maapallo olisi muutama tuhat vuotta vanha. Kumpikin aika pitää paikkansa, aika on 
se, joka muuttuu painovoiman lähteestä etäisyyden myötä, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa 
maapallon painovoimaa. Mielenkiintoista pohtia…  
 
Kaksi tulvaa 
 
1.Moos. alkaa maapallon olemisella vesiplaneetta pimeydessä todeten, että maa oli 'autio ja 
tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä'. Tuo tarkoittaa pimeää vesiplaneettaa. Mutta kuinka siitä 
tuli sellainen?  
 
Hepreankielistä fraasia, jossa todetaan maapallon olleen "autio ja tyhjä" käytetään vain yhdessä 
toisessa Raamatun kohdassa, joka on Jer. 4:23. Siinä hän puhuu Juudaa kohtaavasta tuomiosta 
sanoen, että maa oli 'autio ja tyhjä' ja pimeä tuomissa. Sen tähden vaikuttaisi siltä, että 
maapallo 1. Moos. 1:ssä tuli autioksi ja tyhjäksi tulvalla toteutuneen tuomion vuoksi.  
 
Kun luen Pietarin sanovan, että seuraava planeetan tuho tulee tapahtumaan tulella*, en voi olla 
pohtimatta, oliko ensimmäinen tuomio 1. Moos 1:n tulva, sitten Nooan tulva oli toinen, ja 
kolmas kerta tulee tapahtumaan tulella. *2. Piet. 3:7 
 
Hieman ajattelun aihetta, emme todella tule tietämään vastausta taivaan tällä puolen 
 
Jos näin on, se viittaa siihen, että se tapahtui, kun Lusifer heitettiin ulos taivaasta, häneltä 
riisuttiin hänen auktoriteettinsa ja velvollisuutensa ja heitettiin alas maan päälle. Hengellisellä 
sodalla taivaassa oli fyysinen ilmenemismuoto tällä planeetalla; hänen maailmansa tuli 
tuomituksi maailmanlaajuisella tulvalla.   
 
Tuomion tilassa tulviva planeetta 1. Moos. alkaessa ei selittäisi vain sitä, miksi paholainen oli jo 
pudonnut taivaasta, kun hän myöhemmin puhuu Aadamille ja Eevalle puutarhassa, se selittäisi, 
miksi hänet heitettiin alas maan päälle alun alkaen eikä esim. lähetetty Marsiin tai Jupiteriin.  
 
Hes.28:13-19 ja Jes. 14: 12-17 toteavat, että Lusiferilla oli valtaa ja teki maailman automaaksi 
ja tuhosi kaupungit muiden maan päällä tekemiensä tuhotöiden joukossa. Useimmat uskovat sen 



tarkoittavan, että meidän aikanamme paholainen on aktiivinen tällä planeetalla, mutta entäpä 
jos siinä puhutaan aiemmasta luomakunnasta, joka tuomiossa jäi tulvan alle?  
 
Entäpä jos oli sellainen luomakunta paljon ennen Aadamia ja Eevaa, nykyihmistä, jota hyvä 
Lusifer hallitsi? Ehkä hän hallitsi maapalloa hyvänä kuninkaana, kunnes halusi enemmän? Hän 
halusi hallita taivasta ja vei taistelun sinne, kuten Ilm. 12: 7-10 toteaa, ja häneltä riisuttiin 
hänen auktoriteettinsa ja hänet heitettiin takaisin maan päällä. Ehkä tuo on se syy, miksi hän on 
yrittänyt hallita tätä planeettaa langenneessa tilassaan siitä lähtien?  
 
Selvää on, että maapallolla on ollut kaksi tulvaa, joista meille on kerrottu. Jos tuo ensimmäinen 
tulva oli tuomio samalla tavalla kuten myöhempi Nooan aikaan tullut tulva, se tarkoittaa, että 
tällä planeetalla oli muinaista elämää ennen Aadamin ja Eevan nykymiehiä ja –naisia ja ennen 
nykyisiä elämänmuotoja kuten nisäkkäät ja putkilokasvit.  
 
Se myös selittäisi niin paljon muinaisen meren elämän esiintymisestä rinta rinnan modernin 
meren elämän kanssa, kaloista jotka löytyvät fossiileina ja joiden havaitaan elävän nykyäänkin 
ja niin paljon enemmän. Ja siitä jatkamme seuraavaksi ja käsittelemme myös kysymystä 
dinosauruksista. Siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 
Thoughts on creation. Dinosaurs? 4 of 4 
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Hei kaikki, 
 
Päätämme tämän hauskan sarjan ajatellen dinosauruksia ja paljon muuta. Lopetin viime viikolla 
siihen, että puhuin kahdesta tulvan kautta tulleesta tuomiosta ja siitä, kuinka kaikki, mikä oli 
elossa (jos oli ollut aiempi luomakunta) vesissä ensimmäisessä tulvassa, oli saattanut selvitä 
Aadamin aikaan saakka ja sitten selvinneet Nooan tulvasta meidän aikaamme. Se selittäisi sen, 
miksi varsieväkaloja löydetään fossiileina, mutta ne elävät yhä valtamerissämme nykyään. Se 
selittäisi, miksi muinaiset kalatyypit kuten alligaattoriluuhauki, viiksiympyräsuiset, sammet, 
meritähdet ja hait elävät nykyään rinnakkainen korkeamman asteisten kalojen kanssa, joilla on 
evät ja suomut. 
 
On myös ikivanhoja fossiileina löytyviä hyönteislajeja kuten torakat, sudenkorennot, 
sokeritoukat ja heinäsirkat. Tutkijat sanovat muinaisten lajien olleen yleisesti ottaen suurempia 
johtuen korkeammasta happipitoisuudesta maan päällä siihen aikaan… ja se on kiinnostavaa 
monista syistä.  
 
Muinainen maailma 
 
Muistakaa, että kun Aadam ja Eeva luotiin, maapallon peittivät pilvet, mutta auringonvaloa 
näkyi: 1. Moos. 2: 5-6 sanoo, ettei noina päivinä ollut satanut, vaan sumun nousi maasta ja 
kasteli kaiken. Ilmakehässä oli riittävästi vettä niin, että myöhemmin tulisi satamaan 40 päivää 
ja yötä tauotta. Aadam ja Eeva olivat alasti ja kuitenkin heidän olonsa oli mukava, mikä 
tarkoittaa, että maailmanlaajuinen lämpötila oli noin 76-80 F (25-27°C).  
 
Muinainen elämä maan päällä luotiin täydellisesti täydelliseen ympäristöön, paljon 
täydellisempään kuin nykypäivän maapallo, sillä tuolloin maapallo jopa antoi hedelmänsä ja 
vihanneksensa runsaina ilman ihmisen työtä. Synti ei ollut vielä päässyt planeetalla valloilleen. 
Ympäristö oli täydellinen kasvihuoneilmiön lämmittäessä koko planeetan, ruokahuolto oli 



täydellistä ja 1. Moos. 1: 29-30 sanoo, että ihmiset ja eläimet olivat kasvissyöjiä eivätkä 
pelänneet toisiaan.    
 
Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää 
 
Josefus, juutalaishistorioitsija, joka kirjoitti juutalaisten historian Roomalle, sanoi, että 
Aadamin ja Eevan päivinä eläimet osasivat puhua. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä oli hänen 
ymmärryksensä siitä, mitä nykyään kutsumme 'tiedon sanoiksi' ja 'viisauden sanoiksi'. Uskon 
Aadamin ja Eevan Hengen kautta tietäneen, mitä eläimet ajattelivat ja 'sanoivat' ajatuksissaan, 
ja he hallitsivat Jumalan viisauden avulla kaikkia kasveja ja elämiä, jotka olivat heidän 
huolenpitonsa alaisia.  
 
Hepr. 6:5 viittaa myös armolahjoihin 'tulevan maailmanajan voimina'. Kun hallitsemme Herran 
kanssa, teemme sen Hengen avulla, kykenevinä oikein panemaan täytäntöön Jumalan tiet maan 
päällä – muistakaa Sak. 14 ja Matt. 25 kumpikin paljastaa, että kyse olisi pakollisesta 
vanhurskaudesta eivätkä kaikki halua sitä. Vaikka paholainen tulee olemaan sidottu, vapaaseen 
tahtoon ei puututa eivätkä kaikki tule haluamaan sitä, että vanhurskaus on pakollista kaikissa 
toimissa.  
 
Suuria ihmisiä, suuria eläimiä, suuria kasveja  
 
Kuinka suuria olivat Aadam ja Eeva, ottaen huomioon täydellisen ravinnon, sen ettei ollut syntiä 
(ainakaan vähään aikaan), ja Jumalan elämän kyllästäessä kaiken Hänen upouudessa 
luomakunnassaan? Yksi esimerkki voisi olla Japani ennen ja jälkeen toisen maailmansodan. 
Japanilaismiehen keskipituus toisessa maailmansodassa oli 5' jalkaa 3 ½ tuumaa (1, 6 m), mutta 
seuraavat sukupolvet, joilla on ollut mahdollisuus monipuoliseen ruokaan ja terveydenhoitoon, 
ovat kasvaneet siitä lähtien joka vuosikymmen 1-2 cm (0,75 tuumaa). Ovatkohan Aadam ja Eeva 
olleet valtavankokoisia ihmisiä?    
 
Kasvi-, hyönteis- ja kalamaailmassa onko siis mikään ihme, että fossiileina on dokumentoitu 
kasveja, hyönteisiä ja monia ikivanhoja kaloja, jotka ovat paljon suurempia kuin nykypäivän 
sukulaisensa? Suurihammashai on hyvä esimerkki jättiläismäisestä hailajista. Useimmat kalat, 
sammakkoeläimet ja matelijat ovat nk. 'rajoittamattomia kasvajia', mikä tarkoittaa, etteivät ne 
koskaan lakkaa kasvamasta vain ruoan ja ympäristön toimiessa rajoitteena.  
 
Ja se johtaa minut matelijoihin, jotka kuten juuri totesin, eivät koskaan lakkaa kasvamasta. Jos 
ihminen eli tuolloin yli 900 vuotta, ja nykyään niilinkrokotiilit ja Australian suistokrokotiilit 
kasvavat 50 vuodessa yli 20 jalkaan (6 m), kuinka suureksi lähes täydellisessä ympäristössä 
ruokatarjonnan ollessa täydellinen kasvaisi 500 tai 750 vuotta vanha krokotiili? Jos 
jättiläisvaraani kasvaa nyt 10 jalkaan (3 m) alle 30 vuotiaaksi, kuinka pitkäksi se kasvaisi 300, 
600 tai 900 vuodessa? Entäpä se pikkulisko, jonka näet juoksentelevan puutarhassasi ja joka 
kasvaa muutamassa kuukaudessa 6 tuuman (15 cm) pituiseksi; kuinka suureksi se tulisi 500 
vuodessa? Jos tuo pikkuinen puutarhakäärme säikäyttää sinut nyt, kuinka suuri se olisi 
vetelehtiessään puutarhassasi 500 vuotta? On hyvä juttu, että ihmiset ja eläimet olivat 
kasvissyöjiä eivätkä pelänneet toisiaan silloin!   
 
Dinosaurukset? 
 
Kuningas Jaakon englanninkielisessä Raamatun käännöksessä 1. Moos. 1:21:ssä sanotaan Jumalan 
luoneen suuret valaat (suomenkielisessä käännöksessä 'merieläimet'). Hepreaksi 'valaaksi' 
käännetty sana on 'tannin'. Tuo sana käännetään joka kerran Vanhassa testamentissa 'käärmeeksi' 
tai 'lohikäärmeeksi'. Ja 21 sanoo itse asiassa, että Jumala loi 'suuret lohikäärmeet' tai 'suuret 
käärmeet' (matelijat).  
 



Esimerkiksi 2. Moos. 7: 7-12:ssä sanaa 'tannin' käytetään kuvaamaan Mooseksen sauvaa, joka 
heitettiin maahan ja muuttui 'käärmeeksi'. Teksti kertoo meille, että egyptiläiset velhot tekivät 
saman omien sauvojensa kohdalla, mutta Mooseksen 'käärme' nieli heidän käärmeensä. 
Mooseksen sauva ei tullut ryhävalaaksi, eivätkä velhojen sauvat tulleet valaiksi, jotka Mooseksen 
valas nieli. Käärme tai lohikäärme on oikea käännös 1. Moos. 1:21:stä, ei 'valaat'.  
 
1.Moos.1: 21 viittaa siihen, että Jumala teki 'suuret lohikäärmeet' ihmisen aikana. Mihin ne 
menivät? Vain pienemmät matelijat olisi otettu Nooan arkkiin, ja toiset olisivat voineet jäädä 
henkiin kelluen vedenpinnalla olevan maa-aineksen päällä Nooan tulvan melko lyhyen keston 
ajan.  Mutta nykyään kun meillä on kuuma/kylmä –syklit ja rajalliset ruokavarat, puhumattakaan 
synnin leviämisestä, joka on taakkana maapallolle, ne eivät elä riittävän kauan, jotta saisimme 
sen selville! Mutta se selittää, miksi ehjä dinosauruksen ruho löydettiin Intiasta 2017 ja 
pehmytkudosta tyrannosaurus rexin luusta 2015.   
 
Kun Nooan tulva tuli, maapallon lämpötilan maailmanlaajuisesti lämpimänä pitänyt vesivaippa 
luhistui. Napa-alueet kokivat välittömän suuren pudotuksen lämpötilassa, mikä saattaa selittää 
sen, miksi ikiroudasta on löytynyt sellaisia villamammutteja, joilla on yhä ollut ruokaa 
vatsassaan niiden ruumiiden jäädyttyä salamannopeasti äkillisessä mullistuksessa.  
Ensimmäistä kertaa ikinä Nooa näki sateenkaaren, kun nykyajan sininen taivas täysine 
aurinkoineen tuli näkyviin ja se oli Jumalan merkki siitä liitosta, ettei maa koskaan enää tulvisi. 
 
Meidän nykyajan maailmamme napajäätikköineen, hurrikaaneineen ja tornadoineen ja sen 
sellaisineen syntyi, kun ilmakehän vaippa luhistui.  Yhdessä synnin kanssa suora auringon säteily 
on ehkä lyhentänyt jokaisen elävän olennon elinikää siitä, mikä se oli noina täydellisinä ja lähes 
täydellisinä aikoina. Miten hauskaa pohtia, miten hauskaa kuulla. Ja kuitenkin uusi aikakausi ja 
uusi maailma odottavat uskovia, meidän parhaat päivämme ovat vielä edessäpäin!  
Siunauksia, uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, 
 
John Fenn/LL 
 
 


