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Luonnonlakien kielellisiä ominaisuuksia

LUMIKITEITÄ

Sanotaan, että kaikki lumihiutaleet ovat erilaisia. Kuten kahdesta kuvasta voi
nähdä, niillä on erilaisia rakenteita. Liekö kukaan kuitenkaan pystynyt tutkimaan
empiirisesti edes yhden talven osalta, että kaikki hiutaleet olisivat erilaisia. Joka
tapauksessa lumihiutaleet ovat usein säännöllisen muotoisia ja kauniita ja selvästi
kiteissä on havaittavissa eroja. Kuitenkin ne kaikki muodostuvat samoista
elementeistä: 1. vedestä, 2. kylmästä ilmasta (lähinnä pakkasesta tai
alijäähtymisestä), 3. maan vetovoiman vaikutuksesta, 4. tuulen vaikutuksesta ajan
kanssa. Kuinka voidaan arvioida, mitkä noista tekijöistä vaikuttavat kuhunkin

1.

ielet

samaan aikaan leijuvaan lumihiutaleeseen niin, että niissä syntyy eroja?

Tippukiviluolissa muodostuu kattoon jääpuikkoa muistuttavia toppeja ja lattiaan
sokeritopan näköisiä kerrostumia. Staalagmiitit kerrostuvat lattiaan ja stalaktiitit
luolan kattoon. Molemmissa tapauksissa vaikuttavat samat elementit: 1. vesi, 2.
kalkkikiven mineraalit, 3. maan vetovoima j 4. aika ja nämä muodostavat yhdessä
nuo puikot niin, että stalaktiiti voivat yhtyä lattiaan kasvaviin stalagmiitteihin ja näin
muodostavat pylvään. Ne ovat vaikuttavan näköisiä. Kysymys kuitenkin kuuluu,
mitkä osatekijät vaikuttavat siihen, että osa muodostelmista syntyy kattoon ja osa
lattiaan.
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Luonnonlakien kielellisiä ominaisuuksia

Atomin eräs mallinnus

Useimmat alkuaineet ovat stabiileja. Ne muodostavat pysyviä aineita. Kuitenkin
joukossa on muutamia radioaktiivisia aineita. Niillä on se ominaisuus, että ne
säteilevät spontaanisti energiaa. Tällöin itse atomi menettää osan painostaan ja
energiastaan. Se muuttuu toiseksi aineeksi. Jotkus radioaktiiviset aineet puolittuvat
eivätkä jatka hajoamista, toiset jatkavat hajoamista puolittumisen jälkeenkin.
Poistuva energia voi olla hiukkasten kineettistä energiaa tai pois emittoituvien
kvanttien energiaa. Ruherfordin atomimallin mukaan radioaktiivisuuden aiheuttaa
atomin ydin. Mikä sen tekee sellaiseksi, että ydin saattaa lähettää alfa- tai
beetahiukkasen tai gammakvantin. Koska tiedetään radioaktiivisen atomin
puoliintumisaika, voidaan laskemalla osoittaa, mikä osa missäkin ajassa ytimestä
energiaa vähenee mutta ei voida sanoa, mitkä yksittäiset hiukkaset poistuvat.
Tähän tieteen mukaan liittyy epätarkkuus.
Mutta onko mainittu epätarkkuus todellista vai vain tietämättömyyttä, mistä syisä
aine on olemassa, mitkä sen osatekijät pitää olla, jotta se on tasapainossa. Koska
hajoavia aineita sitoo varsin tarkka aika, jonka puitteissa ne puoliintuvat, herää
kysymys, liittyykö siihen lopultakaan epätarkkuutta siitä, mikä hiukkanen milloinkin
emittoituu. Joka tauksessa radioaktiivisen hajoamisen säännöllisyys tukee
ajatusta, että kysymyksesä on luonnon tarkka kieli määrätylle tapahtumalle.
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1. Kaaoskuva ylempi ja fraktaali
keskimmäinen, alinna nautiluskotilo.

Hurrikaani tai myrskytuuli syntyy, kun johonkin tai joihinkin niiden vaikuttaviin
peruselementteihin tulee tarvittavia muutoksia. Peruselementit ovat kuumuus,
kylmyys, kosteus ja aika. Kun niissä on oikeat arvot, syntyy hurrikaani, myrskytuuli
tai pelkästään kova tuuli tai ei mitään tuulta. Nuo alkutekijät ovat kaiken aikaa
olemassa ilmastossa ja kuitenkaan ei aina ole hurrikaani. Siksi osatekijöissä täytyy
tapahtua muutoksia sellaisen ilmiön synnylle. Jos alkutekijöissä tapahtuvat
muutokset tiedettäisiin, niistä voitaisiin kertoa kaavan muodossa. Osatejöitä
muuttelemalla voitaisiin testata tapahtumaa pienessä mittakaavassa.
Tällaisten ilmiöiden syntymisessä käytetään sanaa kaaos ilmaisemaan niiden
syntytapaa. Vastaako se silti todellisuutta. Matematiikassa tunnetaan
kompleksiluvuille laskutapa, jolla muodostetaan kauniita, monikerroksisia ja
muuttuvia fraktaaleja. Peruskaavassa tehdään pieniä muutoksia ja kuvio vaihtuu.
Viereisellä sivulla fraktaali näyttää epämääräisemmältä kuin kaaoskuva. Niinpä ei
liene eksaktia puhua kaaoksesta silloinkaan, kun ei tarkoin tiedetä ilmiön
syntymekanismin yksityiskohtia. Lumihiutaleet samoin kuin tippikivet ja hurrikaanit
noudattavat kaavoja, joka on luonnon kieltä.
Muukin osa luontoa järjestyy matemaattisen kielen mukaisesti. Virukset ovat
symmetrisiä. Kotilot (viereinen kuva helmiveneestä eli nautiluskotilosta) rakentuu
ns. kultaisen leikkauksen mukan <br/>4. Päivänkakkara on Fibonaccin laskusarjan
mukainen. Symmetrisyys on luonnon tapa järjestää aine pieneen energian tilaan.
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Puhuttu/kirjoitettu kieli

KUVAKIRJOITUKSEN SISÄLTÖ:
TUTANKHAMUN THEBAN JOHTAJA

Syntyykö inhimillinen kieli kaaoksen

ymmärtämään. Toinen asia on kokonaan,

elementeistä?

kuinka kieltä on äännetty. Mutta yksi

Puhutun ja kirjoitetun kielen tehtävä on
informaation välittäminen. Sketsikin on
sitä. Kielet perustuvat kuvakirjoitusta ja
piirtokirjoitusta lukuunottamatta aakkosilla

merkittävä ominaisuus havaitaan siitä
huolimatta. Jos tulkinta merkeistä on ollut
oikea, niin kuvateksteillä on tarkoitus ja
merkitys.

ja suullisesti informoitaessa äänteillä

Tämä on kaikkien kielien yhteinen

operoimiseen. Aakkoset muodostavat

ominaisuus, jota pyritään tuomaan julki

sanoja, sanat lauseita ja lauseet

erilaisilla tavoilla.

kappaleita. Puhuttuna aakkoset ovat sarja
äänteitä. Aika usein, ellei ongelmia ole,
sanat lausutaan yhteen ilman välilyöntiä tai
paremminkin henkosta, kuten esimerkiksi:
“minätulenteilleillalla”. Tästä syystä

Näitä kuolleita kieliä on muitakin, kuten
Mesopotamian nuolenpääkirjoitus. Elävissä
kielissä ei taida olla sellaista, että niissä
olisi olemassa vain kirjoitettu muoto.

vanhojen käsikirjoitusten, kuten Raamatun,
alkuperäiset versiot on kirjoitettu ilman
sanavälejä.
Yksi varhaisimmista kirjoitetuista kielistä
on Egyptin hieroglyfit. Nykyään sitä on
jokseenkin helppo oppia lukemaan ja
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Kielten samansisältöisyydestä

Kielissä on tiettyä samankaltaisuutta. Se saattaa tuntua kovin

on edessään punainen liikennevalo tai hänellä on punainen

kaukaiselta, kun verrataan esimerkiksi kiinan kieltä ja jotakin

taskulamppu tai että hän jossakin pimiössä kehittäessään kuvia

aakkosellista vastaavaa. Kiinan kielessä täytyy osata satoja ja

käyttää punaista valoa.

jopa tuhansia merkkejä ennenkuin voi onnistuneesti
kommunikoida. Aakksellisessa kielessä tarvitsee osata vain noin
20-30 aakkosta. Niillä voi muodostaa kielessä esiintyvät tuhannet
sanat.

Jotta kieli olisi siis kieli, sillä täytyy olla perustyökaluja
informaation välittämiseksi, niitä joista osa jo edellä lueteltiin: on
aakkoset, niistä muodostuu sanat, sanoista lauseet ja lauseista
kappaleita tai muita kokonaisuuksia, näistä kokonaisuuksista

Erilaisuuuden tunne on hämäävä. Joka tapauksessa molemmissa

vaikkapa kirjoja ja monista kirjoista kirjastoja. Näin on kun kieltä

kielissä on tunnettava ne sanat ja sanojen sisältö, joiden avulla

kirjoitetaan.

kommunikoidaan. Siten ei ole niin erilaista, joutuuko sanat
opettelemaan kuvamerkkien kautta vain aakkosilla kirjoitettuina.

Puhutussa kielessä on myös aakkoset, ne ovat kurkku- ja
suuäänteitä. Sen lisäksi myös aakkosten kontekstillä on

Kiinan kielessä tuttuja kuvia yhdistelemällä voidaan tehdä uusia

vaihteluja. Suomen kielessä sanassa kangas on selvästi n- ja g-

ilmaisuja. Sama on aakkoskirjoituksessa. Esimerkiksi suomen

kirjain mutta sana äännetään kangas eikä kankas niinkuin

kielen sana VOI voidaan kirjoittaa samoilla kirjaimilla muotoon

kirjaimet edellyttäisivät. Sanassa on eng- äänne.

OVI ja merkitys on toinen.

Nämä seikat on syytä oppia kielestä, että sillä voi rikkaasti ja

Myös ilmaistun sanan, lauseen tai pidemmän informaation

tarkoituksenmukaisesti kommunikoida ja että viestit kulkevat

kontekstilla on tärkeä merkitys. Jos sanomme jollekin, että

kumpaankin suuntaan mahdollisimman oikein. Kaiken lisäksi

“sinulla on punainen valo”, voimme ajatella ainakin kahta tai

ilmeillä voidaan korostaa sanomaa tai kääntää se jopa

kolmea asiaa, tuntematta tapausta sen lähemmin: joko henkilöllä

vastakkaiseksi.
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Kielten samansisältöisyydestä

Kuinka tällä tavoin rakentuvat kielet ovat muodostuneet

Juorukin on tavallaan matka aasta beehen. Puhumisen lisäksi

kommunikaation välineeksi?

ihmiset käyttävät ilmeitä ja kehon kielen eleitä värittämään

Alkoiko joku aluksi huudella ja karjua ilman sanoja ilman
ajatuksellista sisältöä?

sanomaansa. Ihmisellä on ilmeitä noin sata tuhatta vaikka ne
eivät aina ole kieliopillista kieltä. Vaikka ne laajasti ottaen ovat
samantapaisia kautta ihmiskunnan, löytyy erojakin, esimerkiksi

Jos tutkitaan vaikkapa muita elollisia olentoja ja niiden “kielen”

yleinen pään ravistus oiealle ja vasemmalle on kiellon merkki

käyttöä, huomataan, että susi ulvoo ja murahtelee tai ääntelee

mutta Albaniassa se on myöntymisen merkki ja vastaavasti

muutoin ja samalla tarkoittaa niillä jotakin toisille lajitovereille ja

nyökäytys on kiellon merkki. Ja suomalaiset ovat melkoisia

ehkäpä joskus ihan itselleenkin. Samoin jopa kalat, jotka

kivikasvoja: eivät puhu eivätkä pussaa.

saattavat olla hyvinkin äänekkäitä, tarkoittavat äännähdyksillään
jotakin. Pieni lapsi, vauva kertoo myös itkullaan ja huudollaan
antaen merkkejä omasta tilastaan, nälkää, epämukavaa oloa,
kipua, hyvänolon tunnetta jne. Perin harvoin vauva itkee tai
ääntelee ilman syytä. joskus syynä voi olla oman äänen kuuntelu.
Olipa kielen kehitys minkälainen tahansa, siinä on havattavissa,
että sillä viestitetään ensisijaisesti sitä, mitä itse on ymmärtänyt.
Toisin sanoen puheen pitäjällä tai sanojalla on asialle merkitys,
jota hän tuo esiin. Ja jos tarkoitetaan kunnollista puheen pitäjää,
niin sitä voidaan kuvailla matkaksi A: sta B: hen, matka vanhasta
kuvauksesta uuteen.

Kielellä on siis viisi varsinaista elementtiä, joilla informaatiota
välitetään: aakkoset, sanat, lauseet, kielioppi ja näiden lisäksi
välitysmekanismi eli puhe ja kirjoitukset. Kieliopin merkitys on
tärkeä, sillä sen, että ymmärrettäväksi tarkoitettu asia sanotaan
tai kirjoitetaan sellaiseen muotoon, että asian tarkoitus käy
selväksi. Lauseiden täytyy siten muodostaa ajatus ja merkitys.
Kaikessa kielellisessä informaatiossa on ydinasia se, että sillä on
tarkoitus ja jos sitä ei ole, niin sellainen ei informaatiota olekaan
ja sen esiin tuominen on turha operaatio. Konekielisissä
käännöksissä on usein lauserakenteita, josta ei löydy ns. pihviä
eli siinä ei ole tarkoitusta mukana. Viesti on silloin turha.
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Kielien syvin olemus

TARKOITUS EI SYNNY ITSESTÄÄN MUTTA MIKÄ

Mielekäs lause ei muodostu ilman, että siinä olisi järjellinen merkitys. Tämä

TARKOITUS NÄILLÄ KOLMELLA KUVALLA ON:

edellyttää ennakoivaa ajatusta, mitä on tarkoitus sanoa tai kirjoittaa. Ei riitä, että

OSOITTAVATKO NE, MISSÄ ON MIESTEN WC?

sotkee kirjaimia ja sanoja random- tyyliin. Eli jos suomen kielen aakkoset pannaan
koriin ja heitetään ilmaan, niin kuinka monennella heittokierroksella syntyisi
Kalevala?
Jos joku lukutaidoton saa ymmärrettävää tekstiä eteensä, se on hänelle yhtä
sumea kuin sellainenkin, jossa ei ole mitään järkevää tekstiä. Tällöin joku voi lukea
tekstin lukutaidottomalle. Hän toimii silloin koodarina, joka avaa tekstin sisällön
mutta hän ei tuo uutta informaatiota sisältöön.

Kuvissa vasemmalla on kalliomaalaus Hossan Värikalliolta, siinä näyttäisi olevan kaksi mieshahmoa,
luultavasti. Kuvien merkitystä ei tunneta.
Keskimmäinen kuva on luolamaalaus Mantsuuriasta ja
oikealla oleva on hieman nykyaikaisempi versio
mieshahmosta. Kuka tietää vaikka ne kaikki
tarkoittaisivat samaa kuin otsakkeessa kysytään, niin
kunnes oikeanpuoleinen merkki uusitaan, kun
sukupuolista ei enää saa esittää mitään mallia.

Varhaisina aikoina, kun kirjoituskieli ei ollut yleistä, tehtiin piirroksia esimerkiksi
kallioihin. Tänä päivänä ne eivät anna eksaktia tietoa, mitä ne tarkoittavat. Melko
varmaa kuitenkin on, että mitään niistä ei tehty ilman yhtään mitään tarkoitusta.
Kaikilla kielillä on samasta syystä merkitys ja tarkoitus eikä mikään niistä ole
olemassa sattumoisin asetettujen sanojen ja lauseiden mosaiikkia. Kieltä ei kerta
kaikkiaan ole olemassa ilman tarkoituksellista perustaa eikä ilman älykkyyttä.
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Tietokonekieli ja DNA

Tietokonekieli on pelkkiä ykkösiä ja nollia
mutta siitä saadaan jotakin tolkkua sopivalla
ohjelmalla ja sitten se voikin näyttää vaikka
tältä. Vasen ylänurkka Esikatselu- sivusta.

Tietokonekieli muodostuu merkkijonosta 001100101010010 jne. Harva kykenee
lukemaan, mitä lukujono sisältää eikä se sisälläkään mitään älykästä ennenkuin
koodataan niille sopiva järjestys. Koodaaja siten toimii tietokonekielen tulkkina.
Tietokonekielessä virheettömyys on erikoisen tärkeä. Yksikin virhe voi johtaa
umpikujaan. Tälläkin kielellä on omat symbolinsa, sanansa ja intuitionsa. Ilman
järkeä siitä ei synny yhtikäs mitään.
DNA on itse asiassa kieli.
DNA- koodi muistuttaa hyvin paljon ihmiskieliä ja jokseenkin paljon tietokonekieltä.
DNA- koodikielessä on käytössä neljä aakkosta: adeniini (A), guaniini (G), tymiini (T)
ja sytosiini (C). Ne muodostavat pareja vetysidoksilla. Parien muodostumiset ja
paikat sisältävät kielen sanoman solukoille. DNA on KIELI. Tavallisesti sitä
kutsutaan koodiksi James Watsonista lähtien, joka Francis Crickin ja Maurice
Wilkinsin kanssa julkistivat tämän molekyyliketjun merkityksen elävälle elämälle.
He saivat työstään Nobel- palkinnon.
A, G, T ja C ovat DNA- koodin kielen partikkeleita. Ne muodostavat ne sanat ja
lauseet, jonka mukaan solut kasvavat ja muuttuvat. Ne muodostavat valtavan
tietopnkin. Yhden aminohappopareista koostuvan geenin informaatio on
suuruusluokkaa noin 5-6000 sivua kirjaa. Ja noita yksiköitä on ihmisen DNA:ssa
kolme miljardia kappaletta.
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DNA

DNA:n sisältämä informaatio on niin valtava, että mikään

Samoin on DNA: n kielen kanssa. Sen ketjuun tulee muutoksia

tietotekniikan menetelmä ei pysty samaan yhtä pienessä kooss,

esimerkiksi hedelmöityksessä, kun geeni saa informaatiota

sillä tuo tieto on pakattu suunnilleen nuppineulan pään kokoiseen

molemmilta osapuolilta. Joskus syntyy myös virheitä. Osa niistä

pakettiin. Ilmankos Raamatussa onkin maininta: “Katso,

on harmittomia mutta osa voi olla hyvinkin vahingollisia ja voivat

kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa...” (Jes

aiheuttaa mainittavia puutoksia tai sairauksia. Yksi sellainen on

40:15) Juuri sen suurempaa tilaa kuin tuo vesipisara ei tarvita

down- syndroomana tunnettu häiriö. Siinä muuan geenin pätkä

ihmisen genomin sisältämän tiedon sijoituspaikaksi.

kopioituu kaksinkertaisena ja aiheuttaa mainitun häiriön.

Neljä kirjainta muodostavat yhdistelmiä eli sanoja ja lauseita,

Tällä tavoin DNA- ketjun neljä aminohappoa ovat perimässä

kuten ihmiskielikin tekee, kun niiden kirjaimia kirjoitetaan eri

tarvittavan kielen partikkeleita. Ne muodostavat lukujonon, jota

järjestykseen ja sanoja laitetaan kieliopin mukaisesti

tietokoneessa kuvataan 00110010 jne. Mutta kuten tietokonekieli

järjestykseen. Siten ihmiskielessä syntyy ymmärrettävä ajatus tai

on mykkä, ellei sitä joku koodaa ja siten tulkitse, ei geenistäkään

sanoma. Samoin syntyy DNA:n koodin sanoma elävälle solulle.

ota selkoa muuten kuin koodaamalla.

Se ei ole hakuammuntaa vaan ohje rakentua tai kuihtua jne.

Eli kun DNA- koodi alkaa koodaamaan, se kasvattaa elollista

Kolme noista kirjaimista muodostaa varsinaisen kielen

olentoa ja kun se on kokonaan puhuttu tai kirjoitettu

peruspakein. Neljäs kirjain skannaa edestakasin ketjussa ja

selkokieliseen muotoon, on ihmisen tapauksessa genomi koko

korjaa virheitä.

komeudessaan nähtävillä, fenomi. Toisin sanone, kun Luonto

Ihmiskielissä kirjainten paikkaa muuttelemalla saadaan uusia
sanoja. Jotkut niistä ovat käyttökelpoisia ja osa hölynpölyä.

kertoo meille tuon koodin selkokielisesti, siitä tulee ihminen,
tiikeri, leijona, hyttynen jne. DNA- koodi on kieli samoin kuin
muutkin kielet, siinä on neljä alkuelementtiä ja intentio eli
tarkoutus ja merkitys jo ennen uuden ketjun muodostumista.
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Muita luonnon kieliä

Kaikki luonnonlait sisältävät samantapaisen kielen. Raamattu kertoo alkulehdillään

NÄKYVÄ VALO
400 NM

AALLONPITUUS

700 NM

seuraavaa: “Tulkoon valkeus ja valkeus tuli”. Hetkinen. Jumala siis sanoi. Hän
käytti kieltä luodessaan. Kysymys ei tietenkään ollut jostakin sellaisesta, että
Jumala olisi huutanut pimeään ja olemattomaan tyhjyyteen joitakin sanoja.

KUN MUUTETAAN VALON MUOTOA,
TARVITSEE MUOKATA SEN OSATEKIJÖITÄ.
YKSINKERTAISIMMILLAAN VOIMME
TEHDÄ SEN ASETTAMALLA VALON TIELLE
VÄLIAINETTA, JOSSA SE TAITTUU,
PRISMAN. ESIMERKIKSI

Kysymys on siitä, että Jumala pani järjestykseen ne elementit eli aakkoset, joita
tarvitaan valon olemassaololle. Siinä tarvitaan energiaa, juuri tietynlaista energiaa,
tietynpituista sähkömagneettisen aallon muodossa. Sen tapahtuman Raamattu on
kiteyttänyt pariin sanaan: tulkoon valkeus. Ne sanat sisältävät siis luonnonlait
valolle. Koska Sananlaskujen kirja kertoo, että Jumala loi kaikkein ensimmäiseksi
viisauden, luonnonlakien suunnittelun on täytynyt kuulua viisauden kategoriaan.
Nyt mekin tiedämme, että valo on sähkömagneettista säteilyä ja se etenee aalto- ja
hiukkasmuodossa. Toisin sanoen valokvantit ilmenevät fotoneina eli pienen pieninä
hiukkasina ja etenevät aaltomuodossa. Näkyvä valo on valkoista mutta se sisältää
kuvan esittämällä tavalla värin spektrinä, jossa eri aaltoalueet kulkevat yhdessä ja
se näkyy valkoisena valona mutta se voidaan hajottaa spektriksi. Myös vesipisarat
tekevät sitä, kun sateenkaari ilmestyy taivaalle.
Siksi jotkut ovatkin krisoineet, että ei kai Jumala voinut laittaa sateenkaarta vasta
vedenpaisumuksen jälkeen liittonsa merkiksi. Juuri niin Hän teki syystä, että ennen
vedenpaisumusta ei maan päällä satanut ja näin ollen vesihöyryä ei esiintynyt siinä
määrin kuin myöhemmin, siksi silloin sateenkaaria ei syntynyt.
11

Universumin kieli ja kielioppi

NELJÄ VOIMAA:

Luomistyön kieli on ollut luonnonlakien valmistaminen ja niillä operoiminen. Kaikki

1. Painovoima on heikoin. Kuitenkin kuu
pysyy sen ansiosta kiertoradallaan maan
ympäri.

suunnittelu tapahtui ennen ajan luomista, joten Jumalalla oli ikuisuus “aikaa” niitä

2. Heikko ydinvoima säätelee radiaktiivista
hajoamista. Se on 10 potenssiin 32 kertaa
niin voimakas kuin gravitaatio
3. Sähkömagneettinen voima on 10 potenssiin
kolme suurempi kuin heikko ydinvoima.
4. Vahva ydinvoima on 10 potenssiin kaksi
kertaa niin suuri kuin sähkömagneettinen
voima. Atomin ytimet pysyvät koossa tällä
voimalla.

kehitellä.. Luultavaa on, että kaikki materia on energiaa, jota suhteellisuusteoria
ilmentää kaavallaan energia on yhtä kuin massa kertaa valonnopeus toiseen.
Näistä luonnon kielen toiminnoista syntyy tieteessä tunnettu käsite kosmologinen
vakio. Kaikkien näiden lakien eli kielien toimintararkkuus on luokkaa yhden suhde
kymmenen potenssiin yhden suhde kymmenen potenssiin 53. Universumin
entropia on yhden suhde potenssiin kymmenen potenssiin 183 ja netronin ja
protonin suhde on yhden suhde kymmenentuhatta. Lisäksi on tarvinnut laatia
kemialliset sidokset ja niissä tavittavat voimat.
Nämä luvut ovat universumin kieltä, jota Jumala käytti luodessaan maailman. Ei
siis ollut vain sanoja vaan tietotaito sanojen takana. Kysymyksessä oli energian
käyttäytymisen rajojen määrittely ja niiden halinta. Ei siten liene mikään yllätys, että
Sananlaskujen kirjan luvussa kahdeksan sanotaan, että Jumala loi ensi töikseen
viisauden.
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Luonnonvoimien suhteet

TÄSSÄ OSA UNIVERSUMIA

Universumissa luonon voimien kskinäiset suhteet ovat tasapainossa. Siitä syystä,
että jos niissä olisi vähänkin eroja, ei olisi nykyisenlaista maailmankaikkeuta, ei
kaikkeutta todennäköisesti ollenkaan. Jos ajatellaan, että maailmankaikkeus on
noin 14 miljardia valovuotta laaja ja kun sen toisesta äärestä sijoitetaan kaksi
yhdensuuntaista suoraa kohti vastakkaista äärtä, noiden kahden yhdensuuntaisen
suoran ero ei siellä toisella äärellä saa olla kolikkoa suurempi. Muutoin kaikki olisi
mennyt jo plörinäksi. Luononlakien työstäminen on ollut paljon pilkun viilaamista
tarkempaa työtä.
Tässä ilmenee juuri luonnon kieli ja sen kieliopin virheettömyys. Siinä ei saa olla
väärin mitoitettuna mikään osatekijä. Jumalakin sanoi siitä, että se oli sangen hyvä.
Ei ihme, että psalmin kirjoittaja lausahtaa: “Taivaat julistavat Jumalan kunniaa,
taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö
ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi.” (Ps. 19:1-4)
Toisin sanoen se luonnon KIELI kuuluu ja näkyy.
Tähtiä on paljon, satoja miljardeja galakseja, joissa satoja miljardeja tähtiä. Ne
kaikki toteuttavat Luojan luoman kielen kuvioita niinkuin psalmin kirjoittaja on
huomannut. Kaikkeutta ohjaa Jumalan kieli, tarkat luonnonlait. Koko kaikkeus on
kuin superfraktaali.
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Perimä rappeutuu

Alussa kaikki oli sangen hyvä. Myös ihmisen perimä genomi oli täydellinen. Sen
DNA_ kieli oli ilman virheitä. Joistakin vanhoista kuvista tehdyistä kopioista
voidaan hieman aavistaa, kuinka silloin alussa geenit olivat kohdillaan. Myöhemmin
geeniperimän rappeutuman kautta on tullut virheitä ja lisää tulee koko ajan.
Kuolema on yksi osoitus rappautumasta.
Kuinka tämä rappeutuma suhtautuu ihmeparantumisiin tai jopa kuolleista
heräämisiin, kuten Lasarukselle tapahtui Raamatun mukaan. Sisälsikö Jeesuksen
sanat “Lasarus, tule ulos” vain nuo aakkosista muodostetut sanat ja lauseen vai
oliko Jeesuksella mielessään korjausmekanismi, jolla kuolevunut genomi saatiin
jälleen ehtaan kuntoon. Paljon mahdollista, sillä ensiksikin Jeesus kohdisti sanansa
Lasarukselle. Hänellä on ollut yksilöllinen aivan ainutlaatuinen genomi. Kellään
toisella ei sellaista ole. Niinpä sanojen kohdistaminen Lasaruksen nimissä viittaa
siihen, että kysymyksessä on oikean henkilön genomi, jota operoidaan.
Sanoihan Jeesus myös järvelle: “Vaikene, ole hiljaa”. Jeesus sanoi nuo sanat
järvelle, ei tuulelle, joka puhalsi järveen aallot ja haittasi veneilyä. Ongelma oli
tietysti se, että yhtälössä kuumuus, kylmyys, kosteus ja aika oli tapahtunut se, että
järvi oli lämmennyt, se alkoi vetää kylmää ilmaa vuorilta ja syntyi kova tuuli. Näin
järvi oli se, mikä tuulen aiheutti ja niinpä Jeesus kohdisti sanansa sille. Hän muutti
yhtälössä olevia osatekijöitä ja niin tuuli asettui ja tuli aivan tyventä.
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Nykyinen evoluutioteoria olettaa, nimenomaan olettaa, ei todista, että ihminen on vähittäisen kehittymisen tulosta, jossa elottomasta
aineksesta muodostuu ikään kuin vahingossa tai sattumalta elollista ainesta, josta sitten vähitellen ympäristötekijöiden ja
elonjäämistaistelun myötä kehittyi ihminen. Tämä ei ole mahdollista.
Ihmisen genomi on älyllinen kieli, sen rakenteet, muodot ja kielioppi eivät ole syntyneet sattumalta vaan erittäin tarkan suunnittelun
seurauksena. Tämän osoittavat vertailut kaikista kielistä. Mikään niistä ei ole syntynyt ilman älyllistä kehittelyä. Muunlaista kielen kehitystä
ei ole olemassa ei myöskään bilogisen kielen DNA- koodin ollessa kyseessä. Kielellä täytyy olla intentio eli tarkoitus. Ilman tarkoitusta
syntyy vain päättömiä yrityksiä saada jotakin aikaan mikäli ylipäätään syntyy edes sellaista. Sillä päättömällä yrityksellä ei voi edes olla
mitään tarkoitusta saada jotakin aikaan, koska se ei tunne mitään tasoa, edes sitä, jossa se itse on. se ei voi tietää edes suuntaa, mihin se
on menossa. Sokeus ei todellakaan tuota näkevyyttä eikä pimeys valoa.
“Eliön genomi on sen kaikkien geneettisten osien summa, mukaan lukien kromosomit, geenit ja nukleotidit. Ihmisen genomi on ohje, joka
määrää ihmisen solut olemaan ihmisen soluja ja ihmisen kehon olemaan ihmisen keho.”
Nukleotidit eli molekyylit muodostavat kukin askelman kaksoiskierre DNA: n ketjussa. Genettisen koodin kirjaimet A, T, C, G ovat niitä
kuvaavien aminohappojen alkukirjaimia. Nämä muodostavat ihmisen käyttöohjeen sanat, jotka puolestaan koostuvat lauseiksi, lauseet
kirjoiksi ja kirjat kirjastoksi.
Biologisen evoluution aksiooma kuuluu: “Elämä on elämää, koska satunnaiset mutaatiot molekyylitasolla suodatetaan koko eliön tasolla
toimivan lisääntymisseulan läpi.”
Tämä aksiooma siis väittää, että satunnaiset lyöntivirheet ja ohjekirjan valikoiva kopioituminen voi muuttaa ameeban tai jopa täysin
elottoman aineksen älykkääksi ihmiseksi ilman lyöntivirheisiin ja ohjekirjan valikoivaan kopioimiseen liittyvää älykkyyttä ja ennalta
tietämistä virhelyöntien merkityksestä. Näin asia ei etene ja varmaa on, että satunnainen järjestelmä alaspäin menevine virheineen ei pysty
tuottamaan tavoitehakuisia tuloksia, siis ilman suunnittelua ja ennalta tietämistä.
Mutaatioita syntyy. Suurin osa on pahoja tai huonoja, enimmkäkseen pieniä. Kovin vähän on hyviä mutaatioita. Kuitenkin kaikki mutaatiot
joutuvat geeneissä olevan korjausskannerin käsittelyyn. Tällöin suurin osa huonoista korjautuu ja se yksi tai ehkä kaksi hyvää muutamasta
miljoonasta voivat tulla korjatuiksi ennalleen. Jos ne jäävät elämään yksilötasolla, ne häviävät kuitenkin uusien sukupolvien huonojen
mutaatiovyöryjen alle. Korjausskanneri korjaa 999 virhettä tuhannesta. Yksi tuhannesta jää korjaamatta. Näin on väistämätöntä, että
perimä rappeutuu ja ihmisen genomiin tulee niin paljon virheitä, että jopa suvunjatkamiskyky on vaakalaudalla. Siis jos geeneissä
korjausskanneri pyrkii korjaamaan geenejä, se korjaa myös hyviä mutaatioita ja jos se jää voimaan yksillössä, geeni regeneroituu
seuraaavien vahingollisten mutaatioiden vuorun vaikutuksesta. Perimän rappeutuma on fakta, suunta on alaspäin.
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Kerrataan tämä asia, koska se on tärkeä. Sattumoisin tai ainakin ilman, että tiedämme tarkkaa syytä, voi tulla muutoksia geeneihin. Koska
hyviä mutoksia tulee hyvin vähän, niillä ei ole mahdollisuutta kasvaa populaation vallisevaksi ominaisuudeksi syistä, että a)
korjausskanneri korjaa geeniä kohti entistä ja muuttunut geeni joutuu sen korjauskohteeksi ja b) jos se kuitenin tästä selviää, joutuu se
joka tapauksessa haitallisten muutoksien aallon kouriin ja menettää hankkimansa muunnoksen. Näin käy siksi, että haitallisia muunnoksia
on lukumäärältään ylivoimainen määrä ja niiden vaikutus on siten myös moninkertainen hyviin muutoksiin nähden.
Geenin olemassaolon suhteen on mielenkiintoista tuo korjausmekanismi. Jos evoluutio perustuu siihen, että valitsemalla paremman vaikka
ei tiedäkään, mikä se parempi on, niin miksi korjausmekanismin täytyy käydä niidenkin kimppuun. Näin ei mitä ilmeisimmin olisi, jos
geeneillä ei olisi kielikarttaa siitä, minkälainen genomi täytyy olla, että siitä muodostuu ihmisen fenomi. Korjausmekamismi on siis älykäs
systeemi.
Näin ollen geenipankilla on taipumus korjata virheet siihen suuntaan, että uudet solut muistuttavat mahdollisimman paljon entistä
sukupolvea. Ne eivät innolla ala vahvistamaan uusia mutaatioita vaikka ne olisivat hyviäkin. DNA. n kieli toimii samoin kuin edellä esitetyt
kaikki muutkin kielet, sillä on intuitio, tarkoitus, merkitys ja päämäärä pitää laji lajina.
Näyttää ja kuulostaa siltä, että rodunjalostus esimerkiksi tuottamalla koirarotuja, monet luulevat, että silloin tuotetan uusia ominaisuuksia
koiraroduille. Näin ei tietenkäänole vaan tapahtuu valintaa, jossa ihminen valitsee haluamiaan ominaisuuksia, mitä koirilla on. Toisin
sanoen nuo ominaisuudet ovat olemassa jo alkuperäisessä koirassa eli sudessa, josta rodunjalostuksen kautta vain valitaan joitakin
yksilöitä jatkamaan sukua, sellaisia, joiden ominaisuuksia pidetään kulloisiinkin tarkoituksiin parhaina. Kuitenkin koirarodut on jalostettu jo
nyt niin loppuun, että tervettä rotua ei tahdo enää saada aikaan vaan niissäkin rappeutuma on tulossa tiensä päähän.
Ihmisen genomin alkuperä
Ihmisen suhteen alkuperäinen täydellinen DNA:n informaatio tuottaa ihminen tapahtui silloin, kun Jumala neuvotteli Poikansa kanssa:
“Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme.” (1. Moos. 1:26)
Tyhjästä ihmisen genomia ei tarvinnut alkaa piirtämään vaan siinä käytettiin Jumalan mallia. Koska on osoittautunut, että DNA: ta ei pysty
tuottamaan, ellei ole DNA: ta niin tässä ensimmäisen ihmisen tapauksessa genomin malli saatiin suoraan Jumalalta. Ensimmäisessä
ihmisessä Aadamissa se oli aluksi täydellinen. Koska Jumala on henki, Hänen genomin mallinsa siirrettiin toimimaan biologisessa
systeemissä, jossa toimivat nuo neljä aakkosta A, T, G, C. Tämä on ihmisen geenikartan alkuperä suhteessa 1:1, täydellinen ilman
ainuttakaan virhettä ilman yhtään mutaatiota.
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Ihmisen genomi voi olla olemassa ilman biologista solujen sinfoniaa. Me tuskin saamme tietää sellaisen koodin alkioita. Kuitenkin Raamattu
viittaa tällaiseen, sillä Jumala teki ihmisen kuvaksensa, kaltaiseksena ja hyväksi niinkuin Jumalakin on hyvä. Myös psalmin kirjoittaja
ymmärsi tämän, kuten käy ilmi jakeista: “Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun
kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.” (Ps. 139:16)
Tavallisesta kuolevaisesta tämä saattaa tuntua vaikealta ymmärtää. Mutta se, mitä Jumala sanoi Moosekselle palavan pensaan keskeltä,
antaa kuvan Jumalan ajattomuudesta: Jumala sanoi olevan se mikä on. Nuo sanat tarkoittavat, että Jumala on ollut, Jumala on ja Jumala
tulee aina olemaan. Hän on ikuisuusolento. Sen vuoksi Hänelle ei tuota ongelmia liikkua ajassa historiassa, nykyhetkessä ja
tulevaisuudessa, koska Hän ei ole aikaan sidottu. Siksi Jumala voi tietää, minkälaine genomi kullakin ihmisellä tulee olemaan ja
minkälaiseksi kukin ihminen sen genomin mukaan kasvaa. Genomin vastine, joka ei ole biologisessa olennossa, jää Jumalan kirjoihin
kirjoitetuksi ikiajoiksi ja siitä syntyy uusi ruumis niille, jotka pääsevät iankaikkiseen elämään. Kysymys ei niiden kohdalla ole jostakin eri
henkilöstä vaan kirkastettu ruumis, josta on korjattu geenivirheet. Halleluja!
Vanhan Testamenti Job ymmärsi jotakin ihmisen genomin olemassaolosta, sillä hän sanoi: “Etkö sinä valanut minua niin kuin maitoa ja
juoksuttanut niin kuin juustoa?” (Job 10:10)
Jobin kysymys on itse asiassa toteamus. Maito juoksutetaan juustoksi hapatteella niin, että siitä poistuu hera ja jäljelle jää kiinteämpi
juustoaines. Valmistusmekanismissa maidon proteiinit ketjuuntuvat ja siten muodostavat kiinteän aineen. Solun aminohapot ollessaan
“juoksettuneina” ketjuksi valmistavat soluista kiinteän ihmisen silloin kun kysymyksessä on ihmisen geenit. Näin ollen Job tajusi asiasta
jotakin ja yritti kuvailla biologista tapahtumaa lähellä olevilla tutuilla käsitteillä.
Job oli paljon lähempänä ihmisen solujen toimintaa kuin monet nykypäivän evolutionistit, jotka uskovat ihmisen kehittyneen sattumoisin
jostakin olemattomuudesta. Job ymmärsi, että ihmisen syntyminen on Jumalan työ eikä suinkaan sattuman tulos.
Darwinin alkuperäisen teorian mukaan eloonjäämistaistelussa vahvimmat tai olosuhteisiin parhaiten sopeutuneet lajit jäivät henkiin
jatkamaan sukua. Niin siis suvullinen lisääntyminen. Sille ei löydy mitään selitystä, miksi luonto olisi valinnut sen menetelmän. Se on yksi
oleellinen kompastuskivi koko teorian suhteen. Mutta kun teoria muodostuu uskonnoksi, niin sen kaikkia osa-alueita ei tarvitse selittää.
Vakavasti ottaen. Kuinka viidakossa auttoivat ihmiyksilöä sapelihammastiikerin kohtaamisessa, kun hänellä oli käytössään satatuhatta
kasvojenilmettä. Mikä niistä piti vetää esiin, että tiikeri olisi lähtenyt käpälämäkeen. Tai kuinka selvisi se ihminen, jolla on musiikillisia taitoja
soittaa vaikka kymmenen tuhatta kappaletta muistinvaraisesti. Mikä niistä taidoista olisi pelastanut pedolta. Entäpä aivot. Kuinka ne
kehittyivät kapasiteetiltaan paremmiksi kuin tietoverkot ovat tänä päivänä. Mikä tekijä kiihotti niitä kehittymään sellaisiksi?
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Itse asiassa aivojen kapasiteetti oli tavattoman suuri jo aivan alussa, olihan Jumala luonut Aadamin omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen.
Niinpä Jumala antoi Aadamille tehtävän nimetä kaikki eläimet. Se oli valtava tehtävä ilman tietokonetta, sillä otaksuttavasti tuohon aikaan
eläinlajien määrä oli ainakin kymmenen miljoonaa. Nyt tiedetään että yhdet ihmisen aivot sisältävät enemmän neuronikytkentöjä kuin
kaikki maailman tietoverkot yhteensä. Tehtävä saattoi olla mahdollinen Aadamille.
Teoreemojensa ja aksioomiensa merkeissä monilla nykytieteilijöille on raskauttavaa myös se, että he tekevät Jumalasta samanlaisen
alkukantaisen tai jopa ameebamaisen olion, josta ihmisen olettavat kehittyneen. Siis oliko Jumala silloin samanlainen kuin heidän
olettamansa ihminen, epämääräinen limamöykky. Tähän johtopäätökseen tieteen linjauksista tullaan. Todellisuudessa Jumala kuitenkin loi
jo aivan ensimmäisen ihmisen omaksi kuvakseen. Häneltä tuli se ensimmäinen DNA, jota ilman ei ihmisen genomi voinut syntyä
Ensimmäisessä ihmisessä, Aadamissa, ilmeni aluksi tämä virheettömyys ja täydellisyys.
Apostoli Paaval huomasi aikoinaan tämän monia nykytieeilijöitä vaivaavan harhaisen käsitysmallin, siis jo pari tuhatta vuotta sitten, kun
hän kirjoitti roomalaisille: “Sillä Hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen
teoissaan tarkastellaan, maailman luomisesta asti nähtävissä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat
tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän
ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt... ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja
nelijalkaisten ja matelevaisten kaltaiseksi.” (Room. 1:20,21,23)
Mitä tulee Paavalin sanoihin, sitä juuri evoluutioteoria tekee, että se tekee Jumalasta matelevaisten kaltaisen, koska sanovat, että ihminen
on peräisin niistä vaikka ihminen on malli suoraan Jumalasta. Ja mitä tulee siihen, että Paavali sanoo ihmisten tekevän Jumalasta ihmisten
kaltaisen. Tästä on erityisesti huomioitava, että sanonnassa on nimenomaan kysymys vertaamisesta katoavaiseen ihmiseen eli juuri siihen
ihmiseen, joka on syntinen, maallinen himoja ja haluja täynnä ja itsekäs.
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Genomin virheiden alkuperä ja seuraamukset

Mistä virheellisten geenien eli DNA_ koodin syntax error on

tulsii käymään. Ihmisen valintaa voidaan arvioida ja spekuloida.

peräisin?

Kuitenkin tosiasia on, että sen seurauksena ihminen tuli

Voimme hyvällä syyllä kutsua perimässä olevia ja muuttuvia
virheellisyyksiä nimillä syntax error, koska genomin virheet ovat
geenin kirjoitusvirheitä, osa on pieniä kirjainvirheitä, osa

kuolevaksi sekä hengellisesti että fyysisesti, siis kuolemalla
kuoleminen, joka sisältää myös iankaikkisen kuoleman. Siitä tuli
ihmisille ero Jumalasta. Ihmisen genomiin tuli korjaamaton virhe.

sanavirheitä, osa kielioppivirheitä jne. Tälläkin tasolla geneettistä

Siitä saakka ihminen ei ole enää ollut täydellisesti Jumalan kuva.

koodia voidaan verrata kieleen.

Kun Aadamille syntyi Seet, hänestä sanotaan näin: “Kun Aadam

Jumala loi ensimmäisen ihmisen siis omaksi kuvakseen,
näkymättömän genomin kautta näkyväksi, soluissa toimivaksi
kokonaisuudeksi. Silloin ei tunnettu geenin kielivirheitä.
Tuohon ihmisenä olemiseen liittyi myös muita ominaisuuksia kuin
kasvaa biologiseksi kehoksi. Jumala antoi genomin kautta myös
vapaan tahdon ihmiselle aivan kuten Hänellä itselläänkin on
vapaa tahto. Jumalan vapaan tahdon yksi ilmaus oli luoda
ihminen.
Jostakin meille tuntemattomasta syystä tuo ensimmäinen
ihminen päätti käyttää vapaata tahtoaan valitsemalla elämän ja
kuolmen vaihtoehdosta kuoleman. Siitä tuli ryppy rakkauteen
ihmisen ja Jumalan välillä. On ilmeistä, että Jumala tiesi, kuinka

oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, hänelle syntyi poika,
joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle
nimen Seet.” (1. Moos. 5:3)
Jatkossa ihmiset omasivat langenneen Aadamin genomin kuten
Seet, jossa oli ainakin kaksi suurta virhettä genomissa, se ei
antanut kantajansa elää ikuisesti ja genomi ei kyennyt
tuottamaan enää koskaan virheetöntä genomia.
Kun seuraa Raamatun sukuluetteloita alusta saakka, huomataan
rikkoutuneen genomin vaikutus: ihmisten ikä alkoi lyhetä jopa
sukupolvesta toiseen Se on selvää rappeutumista, sillä jos olisi
tullut vain yhdet virheet aluksi eikä muuta, ei tällaista tulosta
varmaankaan nähtäisi. Siitä syystä genomin virhe jäytää yhä.
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Genomin virheiden alkuperä ja seuraukset

Geenien korjauspakki korjaa noin 999 virhettä tuhannesta. Tämä

Jos ja kun tällä tavoin lisätään ominaisuuksia ihmisiin, kysymys ei

on yksi seuraus Aadamin aiheuttamasta virheestä. Virheitä tulee

ole enää Jumalan luomasta ihmisestä vaan tullaan samaan

suunnilleen sata jokaista sukupolvea kohti, jotka jäävät

pisteeseen, mikä vallitsi ennen vedenpaisumusta. Silloin

vaivaamaan perimää. Sen perusteella voidaan laskea summittain

langenneet enkelit yhtyivät ihmisten tyttäriin ja syntyi jättiläisiä.

ihmiskunnan iäksi noin kuusi tuhatta vuotta.Iihmisen soluissa
tapahtuu kaiken aikaa muutoksia, valtaosa on haitallisia ja pieniä.
Monet sairaudet ovat perinnöllisiä ja hedelmöityksessä siirtyvät
monet jopa kummankin osapuolen mutaatiot jälkeläiseen.
Eliömaailma ja eritoten ihminen rappeutuu eikä suinkaan kehity
parempaan suuntaan.
Eläinten ja kasvien jalostus ei merkitse sitä, että siinä saataisiin
tyhjästä uusia uusia ominaisuuksia lajiin. Siinä saadaan
ominaisuuksia, joita lajissa on olemassa ja valikoimalla niistä
halutu, voidaan jatkaa jalostusta sillä linjalla. Koirien
jalostuksessa ollaan jo niin pitkällä, että monella rodulla on
heikko primä jatkaa sukua ja pysyä terveenä. Biotekniikka
kykenee istuttamaan joitakin kantasoluja viljelyn kautta joihinkin
kasveihin kuten maissiin. Tällöinkään ei kysymys ole evoluutiosta
vaan toimijana on älykäs ihminen, joka etsii sitä kautta uusia
mahdollisuuksia. (Jeremy Rifkin: Biotekniikan aika, Otava 1999)

Kuvassa muutaman metrin pituinen luuranko ja toisessa kuvassa
veistos muinaisajan kentaurista. Yleisesti sellaisia pidetään
myyttihahmoina. Mutta jospa eivät olleet. Ehkä niitäkin syntyi
geenimanipulaation avulla, tekniikkaa, jota emme vielä kokonaan
tunne mutta oli mahdollista silloin. Jättiläisistä kertoo Raamattu
ja arkeologiset kaivaukset. Kentaureista enemmän tarustot.
Mahdollisesti ne olivat olemassaolevia olentoja. Jeesuksen sanat
lopun ajalle ennen hänen toista tulemistaan: ihmiskunta on kuin
Nooan aikaan oli.
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Shakki ja matti

Luonnonvalintaista evoluutiota voidaan kuvata myös shakkipelin

Voimaan tuli verikosto. Maailmassa alkoi olla niin paha olla, että

avulla. Pelin alussa, kun kaikki nappulat on laudalla, on pelaajalla

tuohon aikaan ihmiset alkoivat huutaa Herran nimeä avuksi.

paljon mahdollisuuksia. Pelin edetessä tulee virheitä ja niin

Mutta pahanteko jatkui. Nooan aikana Jumala totesi, että

vastustaja syö nappuloita pois. Viimein jäljelle jää shakki ja matti

ihmisten pahuus oli kasvanut suureksi maan päällä ja että kaikki

eli ei ole enää siiromahdollisuuksia.Tähän suuntaan menee koko

ihmisten sydämen mielenliikkeet ja ajatukset olivat kaiken aikaa

ihmissuku

ainoastaan pahat. (1. Moos. 6:5)

Jumala on rakkaus ei siis pelkästään ominaisuus vaan itse

Seuraus tästä pahuudesta oli, että Jumala antoi tulla

substanssi. Ihminen ei kykene siihen langettuaan syntiin.

vedenpaisumuksen ja siinä hukkuivat ihmiset ja kaikki

Langenneen ja genomiinsa virheen saanut ihminen kykenee

maaeläimet, jotka eivät olleet Nooan arkissa.

yleensä päinvastaiseen. Raamatun lehdiltä voimme lukea, kuinka
viha ja muu väkivalta alkoivat nopeasti lisääntyä nopeasti.
Ensimmäisestä veljesparista vanhempi tappoi nuoremman.
Jumala lupasi Kainille, kun tämä urputti, että hänen
rangaistuksensa on liian kova, että jos joku tappaisia Kainin, se
pitäisi seitsemän kertaisesti kostaa.

Syy tällaiseen katastrofiin oli ihmisissä, jotka antoivat pahuuden
vallita itsessään. He olisivat voineet enemmän huutaa avuksi
Jumalaa. Hän olisi varmasti kuullut ja tilanne olisi voitu pelastaa.
Ihmisen genomiin tullut muutos vaikutti sen, että ihmiset
kuuntelivat enemmän pahoja ajatuksiaan kuin Jumalan ääntä. Ja
niin sitä tilannetta kuvataan, että ihmiset kaiken aikaa ajattelivat

Seitsemännessä polvessa Kainista Lemekiin kostonkierre kasvoi

ja tekivät vain pahaa. Niinpä sama vika näyttää vallitsevan

ja sitä ilmaisivat Lemekin sanat:”..minä surmaan miehen

nykyisessä ihmiskunnassa; mennään kohti Jumalan vastaisuutta.

haavasta ja nuorukaisen mustelmasta. Niin Kain kostetaan

Jeesus sanoikin, että ennen hänen toista tulemistaan ihmiset

seitsenkertaisesti mutta Lemek seitsemänkymmentä seitsemän

ovat kuin Nooan aikana.

kertaa.” (1. Moos. 4:23,24)
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Portto helakanpunaisen pedon selässä

ROOMAN KOLOSSEUMI

Kuka ja mikä on portto. Sellainen on jokainen ihminen, joka on jollakin tapaa ollut
kuulemassa Jumalasta ja uskonutkin kuulemaansa mutta ei sittenkään ota asiaa
vakavasti tai hän on seurannut Jeesusra mutta on sittemmin luopunut siitä ja näin
tuo ihminen on alkanut palvella Jeesuksen vihollista. Tällaiset ihmiset ovat porttoja.
He voivat olla mukana kirkollisessa toiminnassa ja usein ovatkin saadakseen sen
toimiin kaltaisiaan ihmisiä. Näin portto tekee porton töitä. Siinä tapahtuu sama
ilmiö kuin varhaisessa paratiisissa. Kun Eeva oli syönyt kielletyn hedelmän, hän
antoi sitä Aadamillekin, että tämäkin tulisi synnistä ja kuolemasta osalliseksi. Portto
on siis myös aktiivinen Jumalasta luopuja. Yksin he eivät saa paljon aikaan mutta
jos he saavat valittua kaltaisensa johtajan, voi sellainen kaikuttaa paljon.

Rooman kolosseumi oli varsin keskeinen
paikka aikansa Roomassa. Siellä pidettiin
gladiaattoreiden taistelunäytöksiä, surmattiin
rikollisiksi tuomittuja. Tässä ryhmässä oli
aikoinaan runsaasti kristittyjä.
Apostoli Pietari viitta kirjeessään siihen, että
Rooma on uusi Babylon.
Ilmestyskirjassa oleva Baabel tai Babylon on
vertauskuvallisesti Rooma, sillä porton otsaan
oli kirjoitettu salaisuus: Suuri Babylon, maan
porttojen ja kauhistuksien äiti.

Miksi portto pn pedon selässä?
Otetaan tähän ymmärryksen avustaja. Tapahtuman ajankohta oli noin 1983 vuotta
sitten. Jeesusta vastaan tuli gerasalaisten alueella mies, jossa oli riivaajia. Kun tuo
mies näki Jeesuksen hän huusi suurella äänellä: “Mitä sinulla on minun kanssani
tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman Poika? Tuo mies oli nykykäsityksen
mukaan henkisesti pahoin sairas. Hän tuskin oli kouluja käynyt. Hän tuskin
koskaan oli kuullut Jeesuksesta. Mutta hänessä asui useita pahoja henkiä. Ne
tunsivat Jeesuksen ja siksi käskivät miehen langeta maahan Jeesuksen edessä.
Ne tiesivät, kuka Jeesus on jopa paremmin kuin opetuslapset. Toisin sanoen kaikki
merkit viittaavat siihen, että tuo mies oli saatanan palvoja.
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Portto helakanpunaisen pedon selässä jatkoa...

VANHAN BABYLONIN PAIKKA

Samalla tavalla kuin gerassalaisten alueella oleva mies kantoi sisällään saastaisia
henkiä, jotka tunnistivat Jeesuksen Jumalan Pojaksi vaikka mies ei tunnistanut,
niin samalla tavalla tulevat ja jo nyt olevat portot toimivat. Heidän
lankeemuksestaan on jo niin pitkä aika, että he eivät tunne taikka muista sellaista
henkilöä kuin Jeesus tai muistavat korkeintaan jonakin Rooman imperiumia
vastaan hangoittelevana kapinallisena.
Nuo portot eivät tunne, kenen voimassa he työtänsä tekevät, kenen neuvosta he
kieltävät Jeesuksen, kenen asialla he ovat pilkatessaa Raamattuun uskovia
ihmisiä. He ovat satojen paholaisten hengen ohjaamia niin kuin oli tuo

Vanhaa Babylonia ei tulla rakentamaan niin
kuin jotkut usovat. “Ei sitä enää ikinä asuta,
autioksi se jää polvesta polveen”. Näin Jesaja
(50:39) Joka tapauksessa uusi Babylon on
vanhan Babylonin perillinen, sillä
Ilmestyskirjassa esiintyvä Baabel on tytär
Baabel.
Monet ovat kääntäneet katseensa Roomaan,
jota Pietarikin nimitti Baabeliksi. Ja siellä on
seitsemän kukkulaa, jolle kaupunki on
rakennettu. Mutta Ilmestyskirja sanoo, että se
on salaisuus. Rooma toimii vain hyvänä viiden
pisteen vinkkinä asian ymmärtämiseksi.

gerassalaisten alueen mieskin. Siitä syystä he ratsastavat helakanpunaisella
pedolla.
Monet tahot etsivät intiimisti yhtäläisyyksiä sille, että olisiko uusi Babylon Rooma,
jossa on paavi. Se toimii kyllä porttouden ilmentymänä, koska paavin kirkko on
asettunut Kristuksen sijaan ja palvonut äiti- Mariaa enemmän kuin Poikaa ja siten
toiminut kirkollisena porttona.
Sitten jotkut ajattelevat, että suuren Babylonin täytyy olla New York. Ja sekin voi
olla aivan oikein. New Yorkilla on monia edellytyksiä olla portto, joka ratsastaa
helakanpunaisella pedolla. Mutta lopun ajan Babylon on vieläkin suurempi. Kaikki
kansat ovat juoneet sen haureudesta eli Jumalasta luopumista. Sen tähden lopun
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ajan Baabel on suurempi kuin vain yksi

Koulutus on yksi pää, joka tekee pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten

kaupunki!

kasvattamiseksi uusiksi pakanoiksi. Evoluutiouskonto on pohjana kaikelle

Yksi sellainen pää on tieteessä
kummitteleva evoluutio. Sen
ylläpitäminen ei täytä tieteen määritelmiä
ja koska sitä pidetään yllä muita
päämääriä silmällä pitäen, herää
kysymys, mitä se palvelee. Vastaus on
että sen ensisijainen tarkoitus on
eksyttää mahdollisimman moni ihminen
pois uskosta Jumalaan ja Jeesukseen.

koulutukselle. Se on korvannut vuosisatoja vaikuttaneen kristillisen perustan, jolle
aiemmin laki ja oikeus ja myös koulutus rakensi opetustaan. Koulutuksessa
tehdään samanlaista manipuloivaa kasvatusta, mitä tehtiin sosialistisessa
Neuvostoliitossa. Sielläkin yritettiin vieroittaa kansa kristillisistä juuristaan. Ja se
onnistui. Suomen osalta voi sanoa tänä päivänä, että koulutus on tässä onnistunut
ja lapsia ei enää kasvateta kristillisten arvojen mukaisesti. Marxilainen
seksuaalivallankumous on kulkeutunut Länsimaihin lähinnä punavihreän aatteen
toimesta. Itse hyvin koulutetut ihmiset vaativat koulutksessa kaiken
tunnustuksellisen uskonnon opetuksen lopettamista. Kristinuskon suhteen se on
toteutunut mutta ei islamin opetuksessa.

Evoluution kautta monet tieteen alat on

Lain myötä, jossa annetaan mahdollisuus homo- ja lesboparien vihkimiselle on

saastutettu sen kestämättömillä

valjastanut samanhenkiset piirit vaatimaan kaikessa koulutuksessa monimuotoista

oletuksilla, joita pidetään

seksuaaliopetusta, jopa matematiikassa. Varmaankin x ja y saavat uudet ilmiasut.

muuttumattomana totuutena, totuutena

Osa opettajista suostuu tähän omasta orientoitumisestaan johtuen, osa suostuu

jota ei tarvitse eikä saa arvostella.

virkansa menettämisen pelosta, osalla ei ole omaa mielipidettä tai vakaumusta ja he

Tieteen tekijät on miltei kaikilla aloilla
sidottu evoluution vaatimuksilla ja siten
se estää hyödyllisen epäilyn ja vastaargumentit.
Evoluutio on luonteeltaan uskonto ja
alallaan ainoa oikea uskonto.

menevät mihin äänekäs ja kavala punavihreä aate asioita kuljettaa.
On huomattava että punavihreä aate ei ole vain noilla nimikkeillä olevissa
puolueissa vaan se on aatetta, jossa yritetään johtaa ihmiskunta uuteen uljaaseen
loistoon kaikenlaisen muun vapauden nimissä. Vapaus ei kuitenkaan koske
raamatullisia kristittyjä. Vapaus muutoinkin kyseenalaista.
Tätä kaikkea tehdessään punavihreän aatteen edustajat ovat yksi laji porttoa, joka
palvelee koulutuksen saralla porttoina pedon selässä. Mutta on huomattava, että
peto vihaa myös porttoa, jonka se tuhoaa lopulta sodissa. Kun Jeesukseen uskovat
eivät luovuta, heitä kohtaa alkaa myös fyysinen vaino muun vainon lisäksi.
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Uskonnollinen kenttä on myös yksi alue, joka tulee

Kauppa ja elinkeinotoiminta on yksi sellainen pää, jossa portto istuu pedon

olemaan sielunvihollisen pedon päistä. Tällä hetkellä

selässä. Raha ja menestys ovat tekijöitä, joiden avulla ihmiset saadaan

suurin osa Länsimaiden kirkoista on valumassa

helposti tekemään haluttuja asioita. Tästä asiasta mainitaan Raamatussa, että

liberaalisuuden myötä täysin eroon Raamatun

ihmiset ottavat käteensä tai otsaansa pedon merkin., muutoin ei saa ostaa

opetuksista. Itse asiassa monillekaan teologeille

eikä myydä. Jotkut olettavat, että ihmisten käteen tai otsaan upotetaan jokin

Raamattu ei ole ollut enää uskon ylin ohje.

rf- siru tai vastaava, jota vilauttamalla ollaan sisällä järjestelmässä. Raamattu ei

Enimmäkseen kirkon omien luopioiden kautta

kuvaa, että merkin ottaminen olisi pakollinen toimenpide vaan ihmiset ottavat

todellinen kristillinen pohja turmellaan Jumalan Sanan

sen itse. Otsa tarkoittaa ajatusta ja mieltä ja jopa sitoutumista ja käsi tekemistä

vastaisilla säädöksillä ja tehdään vapaasti entisiä

ja toimittamista.

säädöksiä vastaan vaikka ne olisivat vielä voimassakin.

Näin ollen jo nykyiset kännykkäsysteemit riittävät identifioimaan kansalaisensa

Tätä kautta tapahtuu myös se, mistä edellä oli puhetta,

ja sitä kautta osoitettu sitoutuminen riittää kaupanteon takeeksi, ehkäpä

että hävityksen kauhistus tulee alttarille. (Dan.12:11,

jokaisesta tunnisteen todennuksesta kilahtaa jokin summa myös pedon

11:31)

järjestelmälle.

Uskonnollinen sekularismi menee niin pitkälle, että

Vanhauskoiset, joka eivät ota itselleen tätä tunnistussysteemiä, tulevat tietysti

hyväksytään homo- ja lesboparien vihkimiset, eutanasia

kärsimään taloudellisesti, fyysisesti ja yhteiskunnalisen arvostuksen puitteissa.

ja jopa tietynlaiset kirkolliset seksipalvelut ja huipennus

Jopa nälänhätää ja vankeutta voi seurata, hämärissä olosuhteissa tehdyistä

tulee, kun isot kirkkokunnat liittoutuvat islamilaisuuden

murhista jne. kuten kautta maailman sivu, oikeat Jumalan ihmiset ovat

kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että Googin hyökätessä

joutuneet kärsimään. Mutta on Jumala heitä myös auttanut. Profeetta Elia

Israeliin mukana on kansoja Länsimaista, Venäjältä ja

ennusti kuivuutta eikä satanut. Seurasi kuivuutta ja nälänhätää. Jumala lähetti

islamilaisista maista.

korpit ruokkimaan Eliaa Keritin purolla, kunnes purosta kuivui vesi. Sen jälkeen

Perinteiset kristityt joutuvat ahdistettuun asemaan kirkon

Jumala lähetti Elian lesken luo. Tuo leski asui aivan Eliaa vihaavan Iisebelin

viroissa.

kotinurkilla, Iisebelin joka oli lähettänyt satoja sotilaita etsimään Eliaa

Kuva tilanteesta, jossa paavi eli seitsemälle kukkulalle

surmatakseen hänet. Mutta kun Jumala varjeli, ei Iisebel voinut mitään.

rakennettu kaupunki Baabel istuu pedon selässä osuu

Tämä tapahtui myös uskon vahvistukseksi niille, jotka viimeisinä aikoina

hyvin Ilmestyskirjan sanoihin. Mutta lopulta siinä on

joutuvat vainon kohteeksi. Jumala pitää huolen omistaan, niistä jotka ovat

mukana muutkin kirkkokunnat istumassa pedon selässä.

hänelle uskollsia eivätkä seuraa pedon selässä istuvaa porttoa.
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Media on yksi pedon päistä. Sen ilmiasu on kaksijakoinen. Jotta media olisi jollakin tavalla uskottava, sen täytyy tuoda esiin todellisia
faktoja, oikeita asioita jne. Mutta se toinen osa jakoisuudesta liittyy siihen, missä laajuudessa ja missä hengessä julkaistaan määrättyjä
asioita. Media on tietoinen asemastaan. Ja siitä ovat tietoisia myös tietyn näkemyksen omaavat ihmiset eli ennen muuta edellä
kuvatunlaisen punavihreän aatten omaavat tähtäävät sellaisille paikoille, joista he voivat vaikuttaa mielipiteisiin ja manipuloida vallitsevia
käsityksiä
Media noudattaa käyttäytymistieteiden esiin tuomia vaikutusmenetelmiä. Kun media esimerkiksi kiihotti suurta yleisöä hyväksymään tasaarvoisen avioliittolain, se järjesti paneeleja, joissa vanhauskoisten ihmisten osoitettiin olevan tyhmiä ja ajastaan jälkeen jääneitä ja samalla
viitattiin henkilöihin, jotka olivat seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta tai oikeastaan jopa sen ansiosta menestyneet mainiosti ja
heitä osoitettiin tyyliin: katsokaa heitä (ja ottakaa opiksenne). Tässä media toteutti tarkalleen Marshall Kirkin ja Hunter Madsenin
propagandaohjelmaa homojen ja lesbojen asioiden edistämiseksi ja kristillisten piirien eliminoimiseksi yhteiskunnallisesta
päätöksenteosta.
Kun media haluaa ja sehän haluaa tehdä kristinuskon vastaista kampanjointiaan se toimii kuten eräässä paneelissa. Siinä oli
haastateltavana poliitikko, joka julkisesti on kertonut uskovansa luomisoppiin. Paneelissa oli tämä poliitikko yksin toisella kannalla olevien
toimittajien kanssa ja sen lisäksi haastattelun kuluessa oheen näytettiin videoklippi tai live, jossa tunnettu ateistinen avaruustieteilijä esitti
omaa evoluutiouskoaan osoittamalla vain sitä kautta voitavan olla uskottavia. Median tarkoitus oli saada katsojissa aikaan kuva, että
sellaista poliitikkoa ei voi pitää luotettavana varsinkin kun kyseinen henkilö on niin typerä, että uskoo luomiseen.
Media harrastaa myös maailmanlaajuista polemisointia. Kun Israel on käyttänyt väkivaltaa tekemällä kostoiskun Gazan alueelle, siitä
kerrotaan kissankorkuisin fontein ja kirjoituksen sävyllä ilmaistaan, että Israel on varsinainen pahis. Tällainen kirjoitus on ilman muuta
kiihotusta Israel- nimistä kansanryhmää vastaan, ja samaan aikaan josta joko ei mainita tai jos mainitaan erittäin vaatimattomasti, että
ennen tuota Israelin hyökkäystä Gazasta oli ammuttu raketteja Israeliin. Sitä ei mainita, että Gazan raketit ovat EU:n rahoittamia.
Tällaiset median toimet ovat joskus disinformaatiota, joskus sumutusta, joskus manipulointia ja varsin vähän täysin tasapuolista
informaatiota. Kovin moni niistä henkilöistä, jotka ovat vastuussa medioiden toiminnasta, ovat porton asemassa pedon selässä. Jos he
eivät itse huomaa, kenen lauluja he laulavat, niin totisesti he silloin ovat Leninin määrittelemiä harmittomia hölmöjä, jotka sinisilmäisesti
toteuttavat pedon tarkoitusperiä, tuntematta kenen päämääriä oikeasti toteuttavat. Harmittomia he eivät ole siinä suhteessa, että he
saavat aikaan sen, että ihmiset heidän vaikutuksestaan etääntyvät Jumalasta. Toisaalta he nopeuttavat luopumista. Ja luopumus edistää
väkivallan eskaloitumista maailmassa.
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Taiteet eli kulttuuri-instituutio on yksi sellainen pää, joka kerää porttoina olevt ihmiset ratsastamaan pedolla.
Yksi merkittävä osa-alue taiteissa on nykyisenlaiset rockia ja muuta huumaavaa musiikkia tarjoilevat yhtyeet. Monet rockarit
käyttävät suggestiivisia menettelytapoja hurmatakseen nuorisoa ja jos mahdollista, niin myös muuta väestöä.
Suggestiivisella otteella saadaan ihmiset suotuisemmiksi myös sille sanomalle, jota biiseissä tuodaan julki. Suggestiivinen
tapa ei ole uusi vaan on tietyn tahon erityisesti suosima.
Hesekielin kirjassa on kuvaus tällaisesta. Siinä puhutaan Tyyron kuninkasta mutta asian ytimessä on Lucifer, joka oli aluksi
Jumalan enkeleiden joukossa.
“Eedenissä, Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet... sekä kultaa olivat upotus- ja
syvennystyöt sinussa...Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen... ja käyskentelit säihkyvien kivien keskellä.” (Hes. 28:13, 14)
Upotus- ja syvennystyöt tarkoittavat heliseviä rumpuja ja suojaavainen itse asiassa verhoutumista eli sen piilottamista, mitä
itsensä sisällä liikkuu. Se tarkoittaa todellisen päämäärän verhoilua.
Tällainen oli kerubi, jonka nimi on Lucifer ja joka villitsi Tyyron kuningasta ja villitsee yhä monia ihmisä. Niinpä se yhä villitsee
monia ihmisiä samoilla menetelmillä. Edelleen monissa musiikkitapahtumissa ovat nuo säihkyvät kivet eli diskovalot, niissä
on joskus peitettynä, kenen palveluksessa esiintyjät ovat niin, että nuoriso ei sitä huomaisi ja seuraisi huumaantuneena
mukana.
Toisinaan sanoma on selkeämpi kuten eräässäkin biisissä ova sanat tarkoittamassa jotakin tällaista:”Silloin valovoimainen
muoto katseli minua, taivas on hyvä paikka, tule sinne minun kauttani. Minä sanon, mitä sinun pitää tehdä. Minä sanon,
minä haluan palaa helvetissä teidän kaikkien kanssa ja sitten antaudutaan alttarilla saatanalle. Maailma on täynnä
Jeesukseen uskovia hulluja, minä olen valinnut helvetin. Nyt sinun tulee antaa merkki (saatanan merkki), ellet sinä anna
merkkiä et kuulu rakkauden kansaan.”
On harmi antaa palstatilaa tällaiselle tekstille. Tuo teksti menee monille täydestä yhdessä huumassa, jossa sielunvihollisen
avustajat toimivat porttoina pedon selässä, kunhan rummut jyräävät, diskovalot välkkyvät ja idolit hoippuvat lavalla.
Musiikki on yksi osa taiteen lajeja, monia muitakin taiteen tekemisiä valjastetaan tuottamaan epäkristillisyyden ihannointia.
Musiikki on kuitenkin tehokkain tapa varisnkin nuorten suhteen.
Genomin syntax error toimii tällaistenkin taiteilijoiden kautta.
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Poliittinen valta on yksi pedon päistä ja sen erityisen mielenkiinnon kohde. Länsimaissa
on yleisesti demokraattinen järjestelmä toiminnassa. Siinä on ollut monia hyviä puolia.
Mutta on siinä huonojakin puolia. Yhä enenevässä määrin on käymässä niin, että koska
ihmiset etääntyvät kirkosta ja elävät jälkikristillistä aikaa tuntematta Jumalaa tai Jeesusta,
että kun heitä tulee enemmistö, he ennenpitkää valitsevat vain kaltaisiaan johtopaikoille.
Nyt on säädetty Suomessakin ns. tasa-arvoinen avioliittolaki. Sen perustaksi on esitetty,
että pitää antaa tasa-arvoon vedoten samanlaiset mahdollisuudet lesbo- ja homopareille
kuin ovat heteropareillakin. Syynä katsotaan melko yleisesti, että homot ja lesbot ovat
syntyneet tai kasvaneet sellaisiksi, heillä on sellaiset taipumukset.
Sellaisia taipumuksia on muutamalla prosentilla ihmisistä. Sen sijaan kleptomanian eri
asteisia taipumuksia on paljon useammalla ihmisellä. Miksi heille ei pitäisi antaa samoja
mahdollisuuksia. Ehkä tasa-arvon nimissä pitäisi säätää laki, että varastaminen on ihan
oikein ja sallittua, jos tuntee sellaiseen taipumusta.
Ehkä tämäkin toteutuu ja isovelijärjestelmä, poliittiset virkanimitykset yms. ovat eri
asteisia väärinkäytöksiä mutta joita suvaitaan poliittisissa piireissä
Laajemmassa mitassa, kun selvä enemmistö politiikassa on jumalatonta eli he eivät usko
Jumalaan, ei heillä ole samaa moraaliakaan, joka on Raamattuun sitoutuvalla kristityllä ja
vähitellen oikeustaju rapautuu ja ihmiset valitsevat johtajia edistämään niitä arvoja joita
heillä on. Ja kun raamatulliset kristityt jäävät vähemmistöön, he eivät saa ääntänsä
kuuluviin ja ne arvot, joita he edustavat, tulevat jäämään sivuun, he jäävät
marginaaliseksi vähemmistöksi ja ovat jo nyt sitä. Koska todelliset kristityt eivät
kuitenkaan voi yhtyä jumalattomiin lakeihin ja käytäntöihin, heitä vastaan kohdistuu
vainoa, ensin henkistä, sitten syrjäyttämisiä ja sitten ihan fyysistäkin vainoa jopa murhia
tekosyiden varjolla, eutanasia voidaan ulottaa sairauksiin kuten uskovaisiin. Sitäpaitsi jo
nyt 75% maailman kaikista uskonnollisista vainoista kohdistuu kristittyihin.
Syntax error noudattaa samaa kaavaa, jota se on alusta saakka noudattanut, vainoa,
väkivaltaa.
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Väkivallan historiasta

GUSTAVE DOREN PIIRROS

Portoksi käyneet ihmiset valtaavat kaikki nämä päät, sitovat itsensä erilaisilla kytköksillä ja siten noudattavat
pedon tavoitteita, joka porttoa kuljettaa. Kaikki tämä tapahtuu syystä, että ensimmäiset ihmiset lankesivat
syntiin, saivat haavan genomiinsa ja niin jälkipolvet tekevät myös pahaa. Pedon tarkoitus on nujertaa
kristillisyys kokonaan maailmasta ja sen jälkeen vielä porttokin. Mutta ennen sitä portot juhlivat niin kuin
Raamatussa lukee: “Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja
lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat.” (Ilm.
11:10)
Ihmiskunnan historian saatossa Jumala on antanut iskuja pahuuden pysäyttämiseksi. Vedenpaisumus tuli
hukuttamaan väkivaltaisen ihmiskunnan ja hävittämään maan päältä siinä syntyneet jättiläiset ja mahdollisesti
muut sekasikiöt. Vedenpaisumuksen jälkeen meni hetken aikaa paremmin mutta sitten Nimrod keräsi joukon,
jotka vastustivat Nooan kehoitusta laajeta koko maahan. Nooan kehoitus oli Jumalalta. Nimrod oli toista mieltä
ja siksi he alkoivat rakentaa tornia, joka ulottuisi maasta taivaasee.
Kysymys ei ollut siitä, että nuo ihmiset eivät tietäneet, että taivaseen asati ulottuvaa tornia ei voisi rakentaa. He

tiesivät sen. Heidän päämääränsä oli saavuttaa ennen vedenpaisumusta oleva tila yrittäen olla yhteydessä
Piirros on fiktiivinen mutta
varsin mahdollinen kuvaamaan jälleen niihin taivaasta tulleisiin ja langenneisiin enkeleihin, jotka olivat saaneet aikaan geenimutaatioita
arkista ulos jääneiden ihmisten jättiläisten syntymiseksi.
kohtaloa.
Nimrod oli Jumalan vastaisen toiminnan merkittävä metsämies. Jumala totesi heistä, että he nyt voisivat
saavuttaa sen, mitä ikinä aikoivatkin ja siitä syystä Jumala hävitti Baabelin tornin ja hajoitti ihmiset ympäriinsä
ja sekoitti heidän kielensä.
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Section 20

Untitled
Sitten seurasi maailmanvaltoja, jotka omalla
panoksellaan levitivät kauhua mutta olivat myös
Jumalan vitsa pahuudelle, kuten Assyria oli Isrealille,
joka oli poikennut Jumalan sille antamista ohjeista.
Raamattu sanoo Assyriaa jopa Jumalan valituksi
aseeksi palauttamaan Jumalan kansa oikealle tielle.
Ei ole poissuljettu, että Venäjä voisi toimia Suomelle
vitsana vääryyksistä, jumalattomuudesta ja kaikesta
muusta pahasta. Tätä maata Jumala on rakastanut,
sillä Suomessa on toiminut ja edelleen toimii useita
herätysliikkeitä, joiden kautta evankeliumia on pidett
esillä.
Nyt liikkeet ovat vähävoimaisia ja muutosta
parempaan ei ole näköpiirissä, ellei Jumala anna
herätyksen aikoja.
Monet kansat voivat toimia Jumalan kädessä kuin ne

Rooman valtakunta oli voimakas valtakunta. Se piti monia barbaareja kurissa,

olisivat vitsa. Näin on historian aikana ollut ja

kunnes itsekin koki tuhonsa. Rooma kuritti myös Israelin kansaa valloittamalla

nähtävästi bytkin on niin.

sen ja kantamalla veroa ja hävittämällä kiihkojuutalaisten kapinapesäkkeitä.
Rooma sai loppunsa kansainvaellusten tulvassa. Voitaissinko sanoa, että siinä
peto sai kuolinhaavan. Joka tapauksessa Rooman häviö voidaan nähdä myös
seurauksena siitä, että se vainosi kristittyjä.
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Maailma olisi mennyt kokonaan rappiolle, ellei kristinusko olisi
vallannut maita ja kansoja. Sen myötä moraali, tasa-arvo,
perhekeskeisyys ja nykyinen tiede saivat maailman kukoistamaan.
Tämän seurauksena kristilliset arvot ovat vallinneet varsinkin
Länsimaissa pitkälle uuteen aikaan asti. Se on ollut ohjaamassa
lainsäädäntöä, yhteiskunnallisia arvoja ja yleistä mielipidettä.
Juuri kristinuskon vaikutuksesta nykyisenlainen sivilisaatio
mahdollistui, sen tieteet ja taiteet. Ensimmäiset yliopistot
syntyivät luostarlaitosten yhteyteen. Voidaan sanoa niin että
kristillisyyden valloituksesta seurasi viikunapuun aika.
Nyt ollaan valitettavasti jälkikristillisessä ajassa, jossa saa
hakemalla hakea jälkiä kristillisyydestä.
Esellä on enimmäkseen kuvauksia siitä, kuinka portto on
ratsastanut pedolla. Kun se on kiihtynyt ihan laukkaan asti, on
Jumala viheltänyt peliin tauon ja kovimmissa tapauksissa
järjestänyt jopa katastrofeja ottaakseen tilanteen hallintaansa.
Ilmestyskirjassa mainittu peto on antanut monille
taiteilijoille mielikuvitusta tehdä mitä julmemman näköisiä
otuksia kuvaamaan petoa. Kuitenkin Ilmestyskirja sanoo,
että pedon luku on 666 ja se on ihmisen luku. Siihen sopii
edellä esitetyt päät hyvin.

Mutta nyt, tänä päivänä, pedolla ratsastava portto on jälleen
kovassa vauhdissa. Siitä portto riemuitsee ja oikein hekumoi.
Tätä kaikkea luopumusta, vihaa Jumalaa, Jeesusta ja kristittyjä
vastaan saa aikaan syntiinlankeemus, josta sai alkunsa perimän
rappeutuma. Siksi voidaan syystä sanoa.
Syntax error causes terror.
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Syntax error causes terror

JEESUS RISTILLÄ

Maailmalla voi olla vielä toivoa. Kristityillä on siinä suuri tehtävä. Paavali kirjoitti pahanilkisen eli paholaisen
ilmestymistä jarruttavista seikoista: “Nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy.” ( 2.
Tess. 2:6)
Pidättäjä on kristillisyys ja se, kuinka ihmiset sen ottavat vastaan tekevätkö parannusta synneistään. Tämä
sama pidättää paholaista vielä tänäkin päivänä. Kristittyjen täytyy tehdä työtä, rukoilla, pitää evankeliumin
sanaa esillä kaikissa paikoissa, niin että mainituissa kohteissa Jumalan Henki saisi sijaa. Siten jarrutetaan
paholaisen tulemista ja “jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja
tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikella vääryyden vittelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua, Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän
eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2. Tess. 2:9,10,11).
Siinä on koko maailman
sovitus: “Kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan,
hän antoi voiman tulla

“Yltympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan ihmislasten seassa” (Ps. 12:8).
Tästä huolimatta kristittyjen ei ole syytä nukahtaa vaan toimia Sardeen seurakunnan enkelille osoitetun
kehoituksen sanan mukaisesti: “Heräjä valvomaan ja vahvistamaan jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet
kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalan edessä.” (Ilm. 3:2). Vahvistuksena

Jumalan lapsiksi, niille, seurakunnille olkoon Jumalan sanat: “Ja kaikki metsän puut tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka teen
jotka uskovat hänen

korkean puun matalaksi ja matalan puun korkeaksi, tuoreen puun kuivaksi ja kuivan puun kukoistavaksi. Minä
Herra, Herra, olen puhunut ja minä teen sen.” (Hes. 17:24)

nimeensä.” Joh. 1:12.

Kutsu kuuluu: “Ja Henki ja morsian sanovat: Tule ja joka kuulee, sanokoon: tule. Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka
tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.” (Ilm. 22:17)
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Jumalan Sana Jeesuksessa Kristuksessa on elämän vesi.
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