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Jer. 10:10: ”... hän on elävä Jumala ja 
iankaikkinen kuningas. Hänen vihastansa 
vapisee maa” 

Jumalan viha on pelottava asia. 

Luvussa 1. Aik. 21 Jumalan viha näkyy 
ylenpalttisesti, kun kuningas Daavid oli 
tottelematon ja suoritti Israelin 
väenlaskennan. Rangaistuksena Jumala 
lähetti ruton, joka tappoi 70 000 Israelin 
miestä yhdessä päivässä! 

Me tiedämme, että tulevassa Ahdistuksessa, Jumala vuodattaa vihansa kaikkien niiden 
päälle, jotka ottavat Pedonmerkin, kuten myös koko maan päälle.  
 
Ilm. 14:9-10: ”...Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja 
ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on 
juova Jumalan vihan viiniä...” 

Ilm. 16:1: Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä 
sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja 
vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa 
maan päälle".  

Tänä päivänä seurakunta-ajassa elävät uskovat on onneksi jo tuomittu.  

1. Ts.. 5:9:  Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Mutta ennenkuin poistumme tästä maasta ja saamme uudet ruumiimme, meidän täytyy 
elää langenneella planeetalla, Saatanan väliaikaisessa syntisessä valtapiirissä. Häntä 
kutsutaan:  

"tämän maailman jumalaksi..." 2. Kor. 4:4 

"tämän maailman ruhtinaaksi..." Joh. 14:30 

Ja ongelmat tornadoista, hurrikaaneista, tsunameista ja tulivuorista lankeavat yhtälailla 
sekä uskovien että epäuskoisten päälle. 

Mutta mistä tulevat nämä kaikki sääongelmat, joita meillä on tänä päivänä? Jos maa oli 
hyvä, kun se luotiin, niin niiden olisi pitänyt tulla senjälkeen, kun Aadam teki syntiä. Näin 
kävi ja meidän huonon säämme juuri on synnissä.  

Ennen Nooaa maa oli niin paha, että Jumala päätti itseasiassa aloittaa alusta. Paitsi 
Nooan kahdeksan hengen perhettä, Jumala hävitti maan GLOBAALILLA tulvalla. 



"Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken 
taivaan alla peittyivät.” 1. Moos. 7:19 

”Korkeaksi” käännetty sana on vähän vaikea kääntää hepreasta englantiin. Ensi 
silmäyksellä se saa meidät ajattelemaan, että tulvavesien oli oltava yhtä korkeita kuin 
Mount Everest.  

Kuitenkin sana hepreankielessä tarkoittaa ”korkea paikka.” Ja itseasiassa silloinhan ei 
vielä ollut korkeita vuoria.  
 
Ennen vedenpaisumusta sää oli täydellinen täydelliseksi luodulla planeetalla.  

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli ja katso, se oli sangen hyvää." 1. Moos. 
1:31 
 

 "...ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään 
ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle... vaan 
sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan." 1. Moos. 2:5,6 

 

Myöhemmin, kun Jumala lähetti vedenpaisumuksen synnin vuoksi, fyysiset 
seuraukset muuttivat sään. Seuraavassa kerromme kuinka:   
 

Kun Jumala hukutti maan, niin Raamattu sanoo, että vettä tuli sekä maan pinnan ylä- että 
alapuolelta.  

1. Moos. 7:11:  "...sinä päivänä puhkesivat kaikki 
suuren syvyyden lähteet ja taivaan akkunat 
aukenivat.” 
 

Tarvittiin paljon vettä tämän planeetan peittämiseksi. 
Koska sana ”lähteet” on monikossa, niin oli monta 
paikkaa ympäri maailman, joissa vesi työntyi läpi 
maan kuoren suunnattomin määrin.   

Tänä päivänä näemme näitä vesiteitä tulivuorina. 
Usein tulivuoren laella on jopa alapuolisen veden 
muodostama järvi.  

Tulvavettä tuli myös taivaalta ja jotkut kristityt 
tiedemiehet ovat laatineet teorian, että ennen 
vedenpaisumusta valtava höyrykatos ympäröi 
maata. Teoria jatkuu, että tämä katos suodatti 
auringon säteitä ja siksi ihmiset elivät niin 
kauan ennen vedenpaisumusta.   

Toiset tiedemiehet kuitenkin väittävät, että 
höyrykatos olisi muuttanut planeetan 
kasvihuoneeksi eivätkä siksi pidä 
höyrykatosteoriaa uskottavana. Kuitenkin 
riippumatta siitä, kuinka paljon vettä tuli maan 
yläpuolelta, suurin osa planeetan peittäneestä 
vedestä tuli alhaalta.  
 

1. Moos.  7:19:  Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat 
vuoret kaiken taivaan alla peittyivät.  



Joten kysymys kuuluu: Kuinka vesi peitti ”korkeat” vuoret? 
 
Vastaus on, että vedenpaisumuksen aikaan ei ollut kovin korkeita vuoria. Korkeat vuoret, 
joita meillä on tänä päivänä, tulivat maan alkuaikojen vedenpaisumuksen jälkeen, kuten 
myöhemmin näemme tässä artikkelissa.  
 

 

Tässä satelliittikuvassa näkyvä maa on melkein kaikki vettä. 

USA:n länsirannikko tuskin näkyy yläoikealla ja Antarktis ja 

Australia ovat alhaalla ja vasemmalla. 

Ensimmäinen asia, joka tulee ymmärtää, 
on, että 70% maapallosta on veden 
peittämä.  

Jos maan pinta olisi täysin tasainen, niin 
valtamerten vesi riittäisi peittämään 
maanpinnan yli kahden mailin syvyyteen! 

Kun maa peittyi alapuolelta, valtava määrä 
vapautuvia sedimenttejä alkoi laskeutua 
pohjalle. Raskaimmat hiukkaset 
laskeutuivat ensin, sitten seuraavaksi 
raskaimmat, jatkuen, kunnes keveimmät 
irtomaapartikkelit / sedimentti 
laskeutuivat päällimmäiseksi.  

Tulos on, että tänä päivänä kaikkialla 
maapallolla, missä on näkyvissä vuoren 
leikkaus, voidaan helposti nähdä nämä 
kerrokset. Tämä näkyy selvästi kuvassa 
alla, jossa vaalea kalkkipitoinen sedimentti 
on päällimmäinen kerros ja raskaimmat 
partikkelit ovat pohjalla. 

 
Evolutionistit sanovat, että nämä kerrokset 
laskeutuivat miljoonien vuosien aikana. 
Tietenkään he eivät osaa selittää, miksi 
raskaimmat kerrokset ovat pohjalla ja 
keveimmät päällä.  
 
Kaikkialla planeetalla löytyy kuitenkin 
kaksi ”kerrostumista.” Näin on, koska 
senjälkeen, kun maa oli peittynyt ja 
ensimmäiset vaakasuorat kerrokset 
muodostuivat, Jumala sitten liikutti maata 
pystysuunnassa tehdäkseen vuoret ja laaksot.   
 
”Sinä peitit sen syvyyden vesillä kuin vaatteella: vuoria ylempänä seisoivat vedet. Mutta ne 
pakenivat sinun nuhteluasi, sinun jylinääsi ne juoksivat pakoon; vuoret kohosivat ja 
laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut. Sinä panit rajan, 
jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja peittämään maata.” Ps. 104:6-9  
   
Ps. 135:6: "Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja 
kaikissa syvyyksissä.” 

 



Sekulaari kerrostumisnäyttely 

Grand Canyon'issa 

Joten vasta laskeutuneet vaakasuorat 
kerrokset työntyivät ylös sekoittaen 
irtomaan veteen toisen kerran.  
 
Kuten voi odottaa, niin tässä toisessa 
kerrostumisessa raskaimmat partikkelit 
muodostavat pohjakerrokset ja keveimmät 
päällimmäiset kerrokset – mikä vastaa 
täydellisesti Genesiksen 
vedenpaisumuskertomusta.  

 
Tässä näyttelyn lähikuvassa oikealla näemme harmaan kiven 
pohjalla, joka on alkuperäinen luomisen peruskallio (merkitty 
keltaisella täplällä). 
 
Kallistuneet kerrokset alkuperäisen luomisen peruskallion 
päällä ovat ”alapuolisesta tulvimisesta” muodostuneita 
kerroksia (merkitty punaisella täplällä).  
 
Alunperin nämä kerrokset asettuivat vaakasuoraan, mutta 
työntyivät kalteviksi, kun Jumala ”kohotti vuoret ja laski 
laaksot.” 

Kun vuoret kohosivat, se aiheutti lisää turbulenssia vedessä, 
mikä taas aiheutti lisää kerrosten asettumista … siitä johtuvat 
päällimmäiset vaakakerrokset näyttelyssä (merkitty vihreällä 
täplällä).  

 

 
 

Kertaus – tämä on liian tärkeää jättää lukematta!  
 

Anteeksi kehnot piirustukset!!  

 

 

Alussa Jumala loi alkuperäisen maan – keltainen täplä. Sitten 
Jumala hukutti maan alhaalta päin. Paljon irtomaata, kiviä ja 
sedimenttiä nousi ylös veden mukana alhaalta.  

 

 

Punaisella täplällä merkityt kerrokset keltaisella merkityn 
alkuperäisen maan päällä laskeutuivat vaakasuoriksi kaikesta 
turbulenssista ja roinasta, kun vesi virtasi tulivuoriaukkojen kautta 
peittämään maan.  

Tämän vahvistaa se tosiasia, että pohjakerroksissa ovat 
raskaimmat partikkelit ja päällimmäisissä keveimmät.  

 



Mutta sitten Jumala ”kohotti vuoret ja laski laaksot” 
työntäen ylös punaisella täplällä merkityt kerrokset. Tämä 
nostatti jälleen valtavat määrät ”maansekaista vettä & 
sedimenttiä.”  
  
 
 
 

 

 

Ja tämä sedimentti jälleen asettui pohjalle 
muodostaen uusia vihreällä täplällä merkittyjä 
vaakasuoria kerroksia.  

 

     
 

 

 

Eikö olekin hämmästyttävää, että Grand Canyon'in sekulaari geologinen näyttely vahvistaa 
Raamatun kertomuksen maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta noin 5000 vuotta 
sitten? 

(Sivuhuomatus: Niiden täytyi olla VALTAVIA mullistuksia ja maanjäristyksiä. Arkissa olijat 
olivat valtavien aaltojen viskeltävänä kaikkialle viikkokausia. Ei ihme, että Nooan 
ensimmäinen homma päästyään arkista oli viinitarhan istuttaminen!) 
 

Sanoma tälle ajalle on, että Raamatun mukaan maata ei 
enää milloinkaan hukuteta, minkä vahvistaa 
sateenkaari taivaalla.  

Tätä kutsutaan ”Nooan liitoksi.”  

"...eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea 
lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä 
muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien 
elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä 
on." 1. Moos. 9:15,16   

 

Maanjäristykset ovat kuitenkin eri asia. Suurin maanjäristys on vielä tulossa.  

Ilm. 16:18: Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin 
ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on 
ollut maan päällä. 
 
Ilm. 16:20: Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut.  
 

 

 

 

 

 

 



Vau! Tulossa on YKSI 
maanjäristys, isompi, kuin mitä 
koskaan on esiintynyt maan 
päällä. Jumala tasoittaa jyrkät 
vuoret. Ei ihme, että ihmisten 
polvet tutisevat, kun he näkevät 
Jumalan vihan täysillä.  

 

 

 

 
 
Lk. 21:25, 26: Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla 
maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät 
peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat 
järkkyvät.  
 

Mutta kaikki yhdessä vaikuttaa 
lopulta uskovien parhaaksi. Korkeat 
ja jyrkät vuoret vedenpaisumuksen 
jäljiltä aiheuttavat epäsäännöllisiä 
tuulimalleja maan päällä. Kun maa 
pyörii, epäsäännölliset ja korkeat vuoret 
aiheuttavat epänormaaleja 
tuulivirtauksia, jotka selittävät 
sääongelmamme tänä päivänä.  
 

Mutta kun tuo VALTAVA maanjäristys 
alentaa kaikki jyrkät vuoret loiviksi 
kukkuloiksi, niin maailman sääkin 
muuttuu – takaisin sellaiseksi, kuin se 
oli ennen vedenpaisumusta.  

Siksi, kun Jeesus palaa hallitsemaan 
maan päällä kuningasten Kuninkaana, 
silloin ei ole huolia tornadoista, tsunameista eikä hurrikaaneista.  

Ja jos haluat nähdä uskomattoman näkymän alkuperäistä luomisen kalliota, jossa 
molemmat kerrosryhmät ovat päällimmäisinä, niin liity meihin seuraavalle Grand Canyon'in 
matkallemme ensi kuussa.  
 

Se iso tulivuori  

Pari viikkoa sitten oli uutinen biisoneista, 
jotka juoksivat pois suuresta kalderasta1 
Yellowstone'n kansallispuistossa. Tietävätkö 
ne jotakin? Tällä alueella on ollut vuosien 
mittaan useita maanjäristyksiä ja niiden 
esiintymistiheys on lisääntynyt muutamien 
viimeisten vuosikymmenten aikana.  

 

                                                 
1
 Kaldera: (Engl. caldera) Suuri tulivuoren kraateri, tyypillisesti suuren purkauksen muodostama, mikä on 

johtanut tulivuoren aukon romahtamiseen. Sana tulee 17. vuosisadalta espanjankielestä ja alunperin latinan 
sanasta caldaria, ”kiehuva kattila.” 

http://www.youtube.com/watch?v=ij7ZHa1GqPQ


On selvinnyt, että Yellowstone'n kansallispuiston alla on yksi JÄTTILÄISMÄINEN tulivuori. 
Sitä ei voi kovin hyvin havaita maan tasolta johtuen sen koosta. Seinämät ovat mailien 
päässä toisistaan ja näkyvät vain etäisinä vuorina.  
 

 
 
Tällä tulivuorella on ollut menneisyydessä kolme massiivista purkausta... ja geologit ovat 
löytäneet kunkin purkauksen jäänteiden alueet. Ks. kartta alla. 

 

 

Huomaa (vertailun vuoksi) St. Helens'in tulivuoren vuoden 1980 purkauksen jäännekentän 
koko Washington'in osavaltiossa ja Idaho'ssa (keltaisella yläoikealla). Me pidimme sitä 
isona tulivuoren räjähdyksenä! 

 



 
Mutta kuten voit nähdä, niin suurin Yellowstone'n räjähdys kuljetti tuhkaa ja jäänteitä 1500 
mailia aina Kanadaan, Meksikoon ja Mississippiin!  
 

Huomaa myös, että sekulaarit tiedemiehet arvioivat purkausten tapahtuneen miljoonia 
vuosia sitten. He arvioivat ensimmäisen ja toisen purkauksen väliin 800 000 vuotta ja 
toisen ja kolmannen väliin 700 000 vuotta.  
 

Tiedämme kuitenkin, että Raamattu sanoo maan olevan vain noin 6000 vuotta vanha. Jos 
karkeasti sovellamme noita aikoja Raamatun aikatauluun, niin se näyttäisi tämän 
tapaiselta:  
 

  
Yllä oleva grafiikka ei selvästikään ole tieteellinen. En yritä sanoa, että ”tuomio tulee/loppu 
on lähellä.” ON kuitenkin mielenkiintoista, että todennäköisesti olemme tuossa odotetun 
Yellowstone'n neljännen purkauksen ikkunassa ja se voi olla jo myöhässä!  

Ja koska tiedämme, että suuret maanjäristykset OVAT osa vihanajan tuomioita, niin on 
loogista, että tämä VOISI olla osa tulevia tuomioita.  

Lk. 21:11: ...ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja 
taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.  
 

Ja jos Ahdistus on lähellä, niin on Tempauskin. 
 

Sanoo: Bill Perkins 
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