Maapallo
- Vanha vai väsynyt?
Oliko luomisella ”ALKU”
eli Bereshit (=Genesis)
15+15/10+10/7+7/5+5 min (+ 40 min arvon yleisöltä)
Palautetta (erit. kriitikot & ’työttömät’): Pauli.Ojala@gmail.com

Perusteita: www.helsinki.fi/~pjojala/YEC-contra-OEC.ppt

Eliökunnan ja maailman ikä?
Vastaukset 3 areenalta:
1. Mitä Raamattu kertoo iästä?
2. Mitä luonnontiede kertoo iästä
– Biotieteet
– Geologia/Fysiikka

3. Mitä kirkkoisät ja muut kulttuurit arvelivat?

Maailmankatsomuksellinen asetelma
•Naturalismi/materialismi/ateismi
- Edellyttää evoluution toimivuuden ollakseen uskottava
- Evoluutio tarvitsee toimiakseen satoja miljoonia vuosia
- Ei pelivaraa iän suhteen

• Kristinusko
- Jumala voi luoda lyhyen tai pitkän ajan kuluessa
- Kumpaan päädytään, vaatii Gen. luontevimman tulkinnan etsimistä ja tieteen
tulosten tulkintaa
- Pahimmillaan 6 kertaluokan heitto, paljon vai vähän? (Kosmologiassa >50
kertaluokan heitto odotetusta Λ:sta)

•YEC vs OEC?
- Ikä ei ole tulkintakysymys jos Raamattu vähäisimmässäkään määrin
informatiivinen. YEC on ainoa mahdollinen tekstiuskollinen tulkinta

• Valintakysymys kuuluu:
- (i) Tutkimmeko itseämme Raamatun valossa, vai (ii)
Tutkimmeko Raamattua (vihamielisen) nykyajan valossa?

Johdanto: Luomisen ajankohdan arvioita kirkkoisiltä
• Julius Afrikanus (160-240): 5501-5537 eKr, Chronology, Fragment 1
• Hippolytus roomalainen (170-236): 5500 eKr, Commentary on Daniel 4.23
• Kesarean Eusebius (263-339): 5228-5198 eKr, Chronicle
• Beda Venerabilis 3952 eKr
• Teofilus antiokialainen 5529 eKr
• Hippolytes 5500 eKr
• Axumin aikakirjat 5500 eKr
• Talmudilainen Petrus Alliasenes 5344 eKr
• Aleksandrian Klementius (150-215): 5592 eKr, Miscellanies 1.21
• Arabialaiset kirjoitukset: 6174 eKr
• Jopa Origenes (185-253): <10 000 vuotta, Celsus 1:20 (vaikka ”päivät” kausia)
• Jopa Augustinus hippolainen (354-430): <5600 eKr, (vaikka ”päivät” kausia)
City 12.11 luku: ”Vääryydestä, joka liittää vuosituhansia menneisyyden historiaan”
• + Pseudo Barnabas 70-135 jKr, Epistle of Barnabas 15:1-4

• + Ireneus, 115-202 jKr, Against Heresies 5.28.3
• + Gaudentius brescialainen, 410 jälkeen, Tractatus 10.15
• + Hilary pontierseläinen, 315-367, Tract Myst. 1.41; 2.10
• + Laktantius, 317 jälk., Divine Institutes 7.14-27
• + Firmicus Maternus, 346 jälk., The Error of the Pagan Religions 25.3
• + Sulpicius Severus, c.363-c.420, History, 1.2.1
• + Tykonius, n. 400, Book of Rules, 5

Johdantoa kirkkohistoriaan
•
•

”Annus mundi” jo ennen Ussherin “kirkkolaivan sisäänheittäjää”
Vasta 8. vuosisadalla alettiin kalenteria merkitä Annus Domini (AD) (Herran vuonna)
perinteisen Annus Mundi (A.M.) (Jälkeen luomisen) sijaan
– Richard Landes, “Lest the Millennium be Fulfilled: Apocalyptic Expectations and the Pattern
of Western Chronography 100-800 CE,” Werner Verbeke, Daniel Verhelst & Andries
Welkenhuysen (eds.), The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages. (Leuven,
Belgium: Leuven University Press, 1988), 179

•
•

•
•

Jopa kuvannollisen päivätulkinnan kannattajat puhuivat eksplisiittisesti alle 10 000
vuoden iästä
'Kirkkoisä' Augustinus (siteerattu eniten teistisestä evolutionismista): "Jättäkäämme
siis niiden arvailut, jotka eivät tiedä mitä sanovat, kun he puhuvat ihmisrodun
luonnosta ja alkuperästä. Sillä jotkut katsovat ihmisistä samaa mitä he katsovat
maailmasta itsestään, eli että ne ovat aina olleet olemassa [..] Heitä ovat eksyttäneet
myös ne hyvin valheelliset kirjoitukset, jotka väittävät historian olevan
monituhatvuotinen, vaikka pyhistä kirjoituksista luemme, ettei kuuttatuhatta vuotta ole
vielä kulunut." (Augustinus 300-luvulla: Jumalan valtio, 354-430 )
Vrt. Irlannin arkkipiispa James Ussherin laskelma (vasta 1600-luvulla, k. 1656): 4004
eKr
Juutalaisten kalenteri alkaa maailman luomisesta 7.lokakuuta 3761 eKr
–

•
•

(Oma ja vaimon syntymäpäivä 7.10., mutta emme usko horoskooppeihin emmekä tehneet
naimakauppoja näiden tähtien alla… 7.10. on pelkkä arvaus.)

Luomispäivät vertauskuvallisiksi selittäneet kristilliset teologit vähemmistössä
Ihmiskunnan kokonaisikänä kirkkohistorioitsijat pitivät 6000 v. yleensä

Juutalaisuuden midrashit?
•

Kirkkoisistä harva osasi hepreaa lainkaan
–

•

Ei edes Augustinus (edes kreikkaa kuin vanhana...)

Babylonian Talmud viittaa kronologiaan jossa
historia koostuu kolmesta 2000 vuoden
aikajaksosta (Sanhedrin 97a; Abod. Zar. 9a)
1. Kaaos
2. Lain aika
3. Messiaan aika
+ 1000 vuoden rauhan aika

Anno Mundi – Maailman luominen
”isien” jälkeen
G. Syncellus

5492

E. Reinholt

4021

C. Longomontanus 3966

J. Jackson

5426

J. Cappellus

4005

Melankton

3964

W. Hales

5411

E. Greswell

4004

J. Haynlinus

3963

Eusebius

5198

J. Ussher

4004

M. Luther

3970/3961

M. Scotus

4192

F. Jones

4004

Lightfoot

3960

L. Condomanus 4141

E. Faulstich

4001

A. Salmeron

3958

T. Lydiat

4103

J. Kepler

3992

Cornelius

3951

M. Maestlinus

4079

D. Petavius

3983

J. Scaliger

3949

J. Ricciolus

4062

F. Klassen

3975

Strauchius

3949

J. Salianus

4053

Becke

3974

J. Calvin

3947

H. Spondanus

4051

Krentzeim

3971

I. Newton

3940?

M. Anstey

4042

W. Dolen

3971

M. Beroaldus

3927

W. Lange

4041

E. Reusnerus

3970

A. Helwigius

3836

J. Claverius

3968

Vulgar Jewish

3761

Punainen väri ≈ 6000 - 2009

W. Hales

Arviot Anno Mundi 6000-vuotisjuhlista

Eusebius
M. Scotus
L. Condomanus
T. Lydiat
M. Maestlinus
J. Ricciolus
J. Salianus
H. Spondanus
M. Anstey
W. Lange
E. Reinholt
J. Cappellus
E. Greswell
J. Ussher
F. Jones
E. Faulstich
Johannes Kepler
D. Petavius
F. Klassen
Becke
Krentzeim
W. Dolen
E. Reusnerus
J. Claverius

6+1 päivää=6000+1000vuotta. 2.Piet. 3:3-8: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että
viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien
himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä
onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut
luomakunnan alusta." Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja
samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa
Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui
vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla
talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen
päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä
on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.”

C. Longomontanus
Melankton
J. Haynlinus
Luther
Lightfoot
A. Salmeron
Cornelius
J. Scaliger
Strauchius
Calvin
M. Beroaldus
A. Helwigius
Vulgar Jewish

Raamatussa maailmankatsomus
JA maailmankuva
• Ilmestyskirja 12: ”Aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa”
=”1260 päivää” = 3,5 x 360 vrk
• Myös astronomien keskuksilla Egyptissä ja
Assyriassa sama,”uskonnollinen” tai ALKUPERÄINEN
kalenteri rinnalla
• Alunperin (ennen VP:sta) AURINKOVUOSI ja KUUVUOSI
identtiset Raamatun mukaan – vielä Ilmestyskirjassakin
• Aurinkokunta kävi tarkasti kuin kello
• 360° vieläkin käytössä - kun ympyrä jaetaan asteisiin
– Aste-merkkinä edelleen pikku ympyrä

Maya-kalenteri ym. Raamatusta
riippumattomien kulttuurien luomislaskut
•
•
•
•

Ussherin kalenterissa vuosi 6000 täyteen vuoden 1997 syksyllä
Mayojen kalenterissa tämä tapahtuu vuonna 2053, Vedenpaisumus 3113 eKr
Maya-kalenteri heitti vain 56 vuotta Ussherin laskelmista maailman luomisesta
Mayojen vuosi oli 365.2420, tarkempi kuin paavi Gregoriuksen gregoriaaninen vuosi
365.2425 vrk
– Juutalaisilla kuukauden todellinen pituus tiedossa sekunnin kymmenesosan tarkkuudella,
29,530588 vrk

•
•
•
•
•

Vuoden tarkka pituus on 365,256.360.42 päivää suhteessa kiintotähtiin
Jos juhannuksesta tai kevätpäiväntasauksesta, pituus 365,242.199, eli ~20 min
lyhyempi
Vuosi kestää siis 5 tuntia, 48 minuuttia ja 49,7 sekuntia 365 solaarista päivää
pidempään
Egyptiläisten lähes kuusituhatta vuotta vanhassa kalenterivuodessa oli 12 kuukautta
Kussakin 30 päivää – plus 5 lisäpäivää

LUOMISEN AJANKOHTA

LÄHDE

eKr

Alfonso X (Spain, 1200s)

Muller, Strauchius, Gyles (1632-1682)

6484

RIIPPUMATON: Intia

Gentil, French astronomer c. 1760

6204

RIIPPUMATON: Intia

Arab records

6174

RIIPPUMATON: Babylonia

Bailly (French astronomer, 1736-1793)

6158

RIIPPUMATON: Kiina

Bailly

6157

RIIPPUMATON: Diogenes Laertius 9Greece 3rd Cent.)

Playfair

6138

RIIPPUMATON: Egypti

Bailly

6081

Septuagint (LXX)

Abulfragi

5586

Josephus (1st Cent. Jew)

Playfair

5555

Septuagint, Alexandrine

Scaliger, Joseph (1540-1609)

5508

RIIPPUMATON: Persia

Bailly

5507

RIIPPUMATON: Axumin kronikat

Abyssinian Bruce (1700s)

5500

Josephus

Jackson

5481

Jackson

Jackson

5426

Hales

5411

RIIPPUMATON: Intia

Megasthenes (c. 340-282 BC)

5369

Talmudists

Petrus Alliacens

5344

Septuagint, Vatican

5270

RIIPPUMATON: Anglosaksit

Laud and Parker Chronicles, Nennius

5228

Samaritan computation

Scaliger

4427

Hebrew (Masoretic) text
RIIPPUMATON: Irlannin kronikat

4161
Bill Cooper

Ussher, Spanheim, Caimet, Blair jne.
RIIPPUMATON: Maya-kulttuurin kalenteri

4000
4004

TJ/Journal of Creation 2003, 17(3):14-18

3947

”Mikset liity myös Flat Earth Societyyn?”
• ”Höpö höpö, kirkkoisät nyt uskoivat
pannukakkumaailmaankin!”
– Eivät uskoneet
– Hyvä esimerkki Raamattuparjauksesta:
Pelkkä myytti johon valistuksen ajan kriitikot
tarttuivat
– Alkuperä: Washington Irving: Voyages of
Christopher Columbus, 1828

Mikä on tiedettä ja mikä ei?
•
•
•
•
•
•
•

Tiede antaa muuttuvia vastauksia
Nykyajan tieteeseen liitetty katsomus on tulevaisuudessa leski?
Demarkaation ongelma: Mikä on tiedettä ja mikä ei? Kysymys avoin
Induktion ongelma: Kuinka paljon voin yleistää?
’Täysin tieteellinen maailmankatsomus’ naivi väite
Oikeasti kaikki uskovat johonkin, ateistit kouristuksenomaisesti
Iänmääritys laaja kenttä → kukaan ei ole kentän asiantuntija →
luotetaan asiantuntijoihin
• Henkilökohtainen uskomme tieteeseen perustuu siis uskoon
henkilöiden todistuksen luotettavuuteen
• Kysymys kuuluu: Onko asiantuntijan maailmankatsomus värittänyt
lausuntoa? Kuinka kriittinen olen nykytiedettä ja sen toisiinsa tukevia
auktoriteetteja kohtaan?

Tulkintafiltteri
Faktoja täytyy tulkia. Tulkintaan ja teorianmuodostukseen
vaikuttaa paradigma/maailmankatsomus (Thomas Kuhn)
Paradigma/ennakkokäsitys 1

Paradigma/ennakkokäsitys 2

Havainnot
Teoria/tulkinta 1

Teoria/tulkinta 2

Paradigman sisällä nähdään omaan paradigmaan sopiva teoria
tieteen varmana tuloksena
Kysymys tutkimusmassasta:
MIKSI KÖYHÄN TALON PORSAAT EIVÄT KULJE PERÄKKÄIN?
Valtavirran teoriaan käytetty tuhatkertaisesti resursseja,
tulisiko tämä ottaa huomioon paradigmojen vertailussa?

”Absoluuttiset” kellot
• Mitä tarkoittaa absoluuttisten iänmääritysmenetelmien
absoluuttisuus?
• Sitä että menetelmä ei ole suhteellinen, ei anna vain
suhteellista ikää (’tämä on nuorempi kuin tuo’) vaan antaa
suoran arvion iälle
• Mitä tarkoittaa virhearvio, esim. 200 ± 0.5 Ma?
• Kuvaa mittauksista (radioaktiivisten isotooppien mittaus)
saatavan virheen vaikutusta tulokseen
• Tehtyjen oletusten systemaattisia virheitä ei yleensä voida
arvioida. Oletukset nousevat usein paradigmasta ja
tulokset ruokkivat sitä
• Jos huonoja tuloksia paradigmalle, oletukset uusiksi
• Päiväunelmissa. Käytännössä mittausmetodia/mittausta ei julkaista

Esimerkki: kynttilä-kello
•
•
•
•
•
•
•

Kauanko kynttilä on palanut?
Vain itse mittaus helppoa, esim. (i) pituus 3.0
± 0.2 cm ja mitataan (ii) palamisnopeus
Iän saamiseksi oletettava:
- Mikä oli pituus alussa
- Että palamisnopeus on vakio
- Että kyseessä suljettu systeemi
Pelkkä luonnotiede ei riitä → on oletettava
LUONNON-HISTORIAA

Maapallon pitkään ikään
viittaavia kelloja
• Radioaktiivisten isotooppien suhteet, isokronit ja
konkordia diagrammit (K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, Re-Os,
Lu-Hf, U-Th-Pb)
• Astronomiset syklit sedimenteissä
• Fission track – hajoamisurat
• Alle 82 Mv puoliintumisajan isotooppeja ei juuri ole olemassakaan – ei voi
käyttää lyhyen iän tutkimukseen (2300 isotooppia, pysyviä vain ~110kpl)
• (Luoja-hypoteesi: Eliöitä varjeltu säteilykuormalta)

• Astronomisia kelloja
• Jääkairaukset
• Järvien sedimentit

Iänmääritysmenetelmien RIIPPUVUUSKAAVIO
Cosm ogenic nucli des
Astronomical paleom agnetic
p olarity ti me-scal e

c alibra tion

Ar-Ar

TL/OSL

Milankovitc h forc ing
ESR

Radiom etric decay

Fission trac k

Index fossil s

tuning

SPECMAP

Deep sea sedim ents

Ic e flow (and m odeling)

Paleomagnetic Stratigraphy

Ic e sam pling and layer counting
K-Ar

Ic e cores

EPICA
C he c k annuality
Layer form ation
Ic e cores
in g eneral

c orrelation

Varve c hronol og ies
in general

GISP2
Peak sync hronizatio n

c orrela tion
Treerings

predating
a nc hor
Lake Suigetsu

c alib ration
c orrection
U-Th

Speleothem s
c alibra tion
c alib ration
predating

Ei tosiaankaan suoraviivainen
KEHÄPÄÄTTELYN vaara: Radiokello nojaa fossiileihin ja toisinpäin
C orals

c alib ration

event dating

14C

Sea sedim ent c ore MD95-2042

Vrt. veljekset DuPond ja DuPont Tintin kuuraketissa kun Maan vetovoima loppui
”Kaikki maahanmuuttajat ovat rikollisia. Mies on ulkomaalainen. Tämä todistaa että

C ariac o Basin

anc hor
anc hor

mies on epäluotettava.”?!?

c alib ration

Iänmääritysmenetelmien RIIPPUVUUSKAAVIO 2
Kalium/Argon
Tunnettu esimerkki kellosta,joka antaa historiallisen ajan
tulivuorenpurkauksille miljoonien vuosien ikätuloksia

Astronomical paleomagnetic
polarity time-scale

Milankovitch forcing
Index fossils

Paleomagnetic Stratigraphy

K-Ar

tuning

SPECMAP

Deep sea sediments

Ice flow (and modeling)

Juutalaiset: Antiikin fundamentalistit
• Jo ”oppineet” kaldelaiset ja babylonialaiset astrologit pitivät
maan ikänä 0,5 milj-2 mrd vuotta
• Juutalaiset sen sijaan uskoivat luomiseen vain muutama tuhat
vuotta sitten
• Länsimaissa suuri yleisö ja jopa johtavat geologit uskoivat vielä
uuden ajan alussa nuoreen maahan ja katastrofismiin
• Descartes esitti 1600-luvulla ajatuksen vanhasta maasta
• Lääkäri/farmari (ei geologi) James Hutton (1726-1797) ajoi
1700-luvulla vanhaa maailmaa
• Vasta vähän ennen Darwinia lakimies (ei geologi) Charles Lyell
(1797-1875) onnistui kampanjoimaan pitkät ajanjaksot
vallitsevaksi näkemykseksi
• Lyellin ja Huttonin uniformitarismi (katastrofien hylkääminen,
sedimenttien kerrostumisnopeus ollut aina sama) tärkeässä
roolissa, teologiaan konkordismi
• ”Nykyisyys avain menneisyyteen”
≠ Menneisyys varoittaa tulevaisuudesta (katastrofismi)

”Haamukaudet” geologiassa
• Fossiilien ikä eri iänmääritysmenetelmillä ei todellakaan heitä
vain paria %
• Sedimenttikallioiden paksuin kerrostuma Maapallolla vain
murto-osa oletetuista 600 milj. vuoden sakkautumista
• Vain yksi paikka josta löytyy koko geologinen sarja yhdestä ja
samasta paikkasta: Oppikirjasta
• Standardin geologisen sarjan sanotaan olevan 160-300 km
paksuinen. Kuitenkin keskiarvo ”oikeasti” maastossa on noin
1.5 km, paikka paikoin paksu, 25km
• Anti-logiikkaa: 1% annetaan suurempi arvo kuin 99%:lle
• Edes kaikkia 10 peruskerrostumaa ei löydy kuin 0.4%
maankuoresta (1% pl. merenpohjat)

Mitä tehdä kellojen ”animalioille”?

”Haamukaudet” geologiassa

Lyhyeen ikään viittaavia kelloja 1/2
• Sedimentit selittyvät parhaiten katastrofismilla
• Vesivirtausten vaihtelulla
• Fossiilien herkät bio-makromolekyylit eivät ole ehtineet hajota
• Liian nopea geneettinen rappeutuminen eliölajien perimässä
• Helium ei ole ehtinyt poistua graniitin zirkon-kiteistä
• Eroosiopintojen puuttuminen kerrostumien välistä, haamukaudet

• Syvissä kerrostumissa liian paljon hiili-14-isotooppia
Timantit ovat ikuisia?!? Timantit hiiltä – 45-65 000 vuotta
Satojen milj. hiilinäytteet viittaavat: kuolema samoihin aikoihin

• Mannerten eroosio
• 10 milj. v tällä vauhdilla kuljettaisi mantereet mereen
• Meressä pitäisi olla enemmän sedimenttejä & suolaa

Lyhyeen ikään viittaavia kelloja 2/2
• Maan magneettikenttä heikkenee liian nopeasti
• Galaksien kiertonopeudet liian suuria
• Missä vanhojen supernovien jäänteet?
– 3. asteen räjähdysjälkiä pitäisi näkyä ~5000 kpl, näkyy 0 kpl
– Vrt. Velan supernovan säteilymyrsky 1300-luvulla, mutaatiokuormaa

• Komeetat hajoavat liian nopeasti
• Monet kerrostumat taipuneet liian voimakkaasti
• Magmakivien halokehät kutistavat "aikakaudet" sekunneiksi
• Vulkaaninen alkukatastrofi selittäisi napajäätiköiden nopean muodostumisen

•
•
•
•
•

Maanviljelyn alkuajankohta liian myöhäinen
(Kirjoitettu) historia liian lyhyt
Ihmiskunnan väestönkasvu eksponentiaalinen
Ei tarpeeksi kivikautisia luurankoja
Yllättävää, että näinkin paljon todisteita, vaikka lyhyen ajan
mittareiden tutkimusta on rahoitettu vain vähän

250 miljoonaa vuotta vanhoja bakteereita???
•
•
•
•
•
•

Itiöasteelta kasvamaan virvonneet halobacillus-bakteerit
500 m syvyydestä suolakaivoksesta
Kerrostuman ”ikä” 250 miljoonaa vuotta
Silti 16S rDNA:n perusteella 90 % identtinen nykyisen ”kuolleen”
meren (elävän) *Bacillus marismortui*-halobakteerin kanssa
Hyönteisfossiilien kitiini säilyy myös (öljymäinen ulkonäkö),
varmistettu massaspektrometrialla, iän piti olla 25 Mrv
Baltian ”40 milj v” meripihkasta monien eri lajien DNA:ta
•
•
•

Parkes RJ, A case of bacterial immortality? Nature, 407:844–845, 2000
Cano RJ & Borucki M, Revival and identification of bacterial spores in 25–40
million year old Dominican amber, Science, 268:1060–1064, 1995
Vreeland RH, Rosenzweig WD & Powers DW, Isolation of a 250 million-year-old
halotolerant bacterium from a primary salt crystal, Nature, 407:897–900, 2000

“Fossiilikalja” vie maan
geologisisten aikajaksojen alta
• Raul J. Cano, Monica K. Borucki jne. virvoittaneet soluviljelmissä ~1000
mikrobi-tyyppiä “150 milj” vuoden takaa
• Hesarien Tiedesivu 3.8.2009 uutisoi "40 miljoonaa" vuotta
meripihkafossiileissa säilyneestä leivinhiivasta jonka käymistuotteista on
ilmestynyt markkinoille patentoitua fossiiliolutta
• "Meripihkakaljan" tapaus todistaa lopullisesti, että toistuvasti raportoidut
löydökset ehjinä säilyneistä biologisista yhdisteistä ja pehmeistä kudoksista
fossiileissa ovat tosia, eivät laboratoriokäsittelystä aiheutuneita
kontaminaatioita
• Aiemmin puhuttu vain bakteeri-itiöiden säilymisestä, mutta nyt on kyse
elävästä ja paljon monimutkaisemmasta eukaryootti- eli aitotumaisesta
solusta
• Perimän DNA-juoste pilkkoutuu lopullisesti 50 000 vuodessa ja jo paljon
vähäisemmät mutaatiot estävät hiivakasvuston monistumisen
• Kokonaan kertomatta tiedesivuilla jäi (tietenkin), että meripihkakalja saattaa
kyseenalaiseksi näiden fossiilien miljoonien vuosien iän
•

Normaalisti biomolekyylit eivät säily toimintakykyisinä kovin pitkiä aikoja, tyypillisesti
muutamia päiviä tai kuukausia, erikoistapauksissa satoja vuosia (esim. itiöt). Vesi,
kemialliset reaktiot, säteily ja rasemisaatio hajottavat.

T-rexin pehmytkudokset
Duodecim 2005; 121:1371 (Suomen lääkärilehti)
HIRMULISKON VERISUONET
“Tutkijat löytävät ikivanhan Tyrannosaurus rexin luurangon pohjoisilta Kalliovuorilta. He
demineralisoivat aseptisissa oloissa reisiluun palan ja onnistuvat eristämään läpinäkyviä,
taipuisia ja onttoja verisuonia. Suonia voi venyttää useita kertoja niin, että ne palautuvat
alkuperäiseen kokoonsa. Suonet muodostavat luulle tyypillisen haarautuvan Haversin kanavien
näköisen rakenteen. Suonen sisäpinnalla näkyy endoteelisolun tuman kaltaisia pullistumia ja
mahdollisesti endoteelisolujen välisiä liitoksia. Suonten sisältä löytyy punaruskeita verisoluja
tumanmuotoisine rakenteineen. Immunologisissa kokeissa tyrannosauruksen luujauho reagoi
evoluutiossa hyvin säilyneisiin antigeeneihin (kanan kollageeni ja lehmän osteokalsiini)
kohdistuvien vasta-aineiden kanssa osoittaen, että näyte sisältää jonkin verran liskon
alkuperäisiä proteiineja. Tutkijat jäävät selvittämään, onko tästä poikkeuksellisen hyvin
säilyneestä fossiilista eristettävissä liskon DNA:ta. Kyseessä ei ole uuden tieteiselokuvan
prologi vaan paleontologiryhmän Science-lehdessä julkaisema raportti. Pehmytkudosten, kuten
taipuisien suonten ja verisolujen näin erinomainen säilyminen viittaa siihen, että näytteissä olisi
jäljellä alkuperäisiä proteiineja ja jopa DNA:ta. Tästä olisi kuitenkin vielä pitkä matka siihen
huikeaan mahdollisuuteen, että nämä orgaaniset molekyylit olisivat todella säilyneet ehjinä.
Kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa vuotta vanhat verisuonet ja -solut näyttävät kuvissa
kuitenkin niin samanlaisilta kuin nykyisin laboratoriossa eristetyt tuoreet vastineensa, että
mielikuvitus lähtee helposti laukkaamaan.“ Science 25.3.2005

•
•

T-rexin proteiinien säilyminen osoitettu hiljan: J. Proteome Res., 2009, 8 (9), pp
4328–4332
Orgaanista kollageenia ym.: T. rex, triceratops, hadrosaurus jne.

• Joltakin on nyt kadonnut suhteellisuuden taju

Ensimmäiset suorat mittaukset
mutaationopeudesta: 100X luultua suurempaa
• AIKA TUHOAA biorakenteita, ei synnytä
• Aika on evoluution vihollinen, ei ystävä
– ”Koi syö, ruoste raiskaa”

•

DNA:n korjausmekanismit kalliita
– Kuluu paljon energiaa, jopa 7 päällekkäistä korjaustapaa

“Mutations in the mitochondrial genome have been implicated in numerous
human genetic disorders and offer important data for phylogenetic, forensic,
and population genetic studies. Using a long-term series of Caenorhabditis
elegans mutation accumulation lines, we performed a wide-scale screen for
mutations in the mitochondrial genome that revealed a mutation rate that is
two orders of magnitude higher than previous indirect estimates, a
highly biased mutational spectrum, multiple mutations affecting coding
function, as well as mutational hotspots at homopolymeric nucleotide
stretches.”
Denver DR, Morris K, Lynch M, Vassilieva LL, Thomas WK. High DIRECT
estimate of the mutation rate in the mitochondrial genome of
Caenorhabditis elegans. Science. 2000, 289, 2342-4.

Uuden vuosituhannen 1. artikkeli Cell-lehdessä

“When discussing organic evolution the only point of agreement seems to be: ‘It
happened.‘ Thereafter, there is little consensus, which at first sight must seem
rather odd. Towering majestically over the citadel is the figure of Darwin. In squares

and piazzas the other heroes of evolution stand in marmoreal splendor: Bateson,
Morgan, Dobzhansky, Simpson, and, just completed, Lewis and Nüsslein-Vollhard.
These are the grand architects of the evolutionary synthesis, and together they provide
a narrative for everything from the study of variation and the genetic structure of
populations to the remarkable discoveries of homeotic genes. Given, therefore, this
history and the most recent and spectacular advances in molecular biology, it may
seem curmudgeonly, if not perverse, to even hint that our understanding of
evolutionary processes and mechanisms is incomplete. Yet, this review has exactly
that intention. There is a paradox in as much as sensible advances are usually only
possible under a severely reductionist program, whereas questions basic to our
understanding of evolution demand an encyclopedic knowledge of the science
combined with an unprecedented skill in distillation and synthesis. Of these questions,
perhaps the most fundamental is to explain the immense diversity of life despite its
deep and pervasively similar molecular architecture. One answer is to invoke the
presence of new genes, and then introduce them to a constantly shifting ecological and
physical environment. In itself, however, this sort of answer is hardly sufficient. Here I
wish to tackle four major questions that inevitably emphasize our present ignorance but
also, hopefully, indicate future possibilities: (1) What is the connection between
phenotype and genotype? (2) Evolution has a temporal framework, but

molecular ''clocks'' now plot a history of life seriously at odds with the
fossil record. Which is correct? (3) Do data from molecular biology offer insights into
mechanisms of macroevolution? (4) Constructing phylogenies is central to the
evolutionary enterprise, yet rival schemes are often strongly contradictory. Can we really
recover the true history of life?”

Morris SC. Evolution: bringing molecules into the fold. Cell. 2000. 100(1):1-11

Tyhjien ekologisten lokeroiden ’australialainen ruletti’
• vrt. kilpailun puute Vedenpaisumuksen autiuden jälkeen
• Australiassa ei kaniineja ennen 1859: 24 kpl. Nykyään on 300 milj. Kpl
– Karppi Australian vesien ja mehiläinen sen ilmojen kaniini

– 101 jättiläisrupikonnaa 1920-luvulla. Valloitusvauhti 40 km/v
– Laajimmalle levinnyt autralialainen kasvi jättiläismimosa, tuotiin 1800-luvun
lopulla. Suuret luontoalueeet ovat muuttuneet viidakoksi

• Galápagosin Isabela-saarella satojatuhansia vuohia. 1959 tuotiin 3⇒Darwinaseman henkilökunta joutui 25 v ampumaan 40 000 jälkeläistä
• Saksan 100 000 pesukarhua 23:n jälkeläisiä, jotka karkuun turkistarhalta
1940-luvulla
• 500 milj. kottaraista periytyvät 160 esi-isästä, jotka Euroopasta 1891
• 26 yhdyskuntaa mehiläisiä valloitti E-Amerikan 25 v
• Rotta ja mustarotta ovat levinneet nykyaikaisen merenkulun mukana
aavikoita, arktisia alueita ja suuria metsiä lukuunottamatta kaikkialle
• Krakataun räjähdys 26.8.1883 historian suurin dokumentoitu ääni, kuului
5000 km päähän. Sammutti saarelta elämän. Alkuperäinen kasvi- ja
eläinkunta oli palautunut 50 v, vaikka lähin naapurisaari on 18,5 km päässä

Rajumpaa on ajan riento
• Maapallolta katoaa jopa 40 000 eliölajia vuodessa
•
•

100v aikana puolet maapallon kosteikoista on tuhoutunut ja puolet metsistä kaadettu
Alkaneen vuosisadan aikana ennustetaan Telluksen eliölajeista ainakin puolen tuhoutuvan

• Noin 1 laji päivässä kuollut sukupuuttoon vuodesta 1758
• Populaatio voi eristyä ja tulla lisääntymiskyvyttömäksi mannerlajin kanssa
– Tämä “lajien synty” ei selitä lajien syntyä
– Survival of the fittest = selviö (hämäystä)
– ARRIVAL of the fittest on se selittämätön mysteeri tieteelle

• Lajiutuminen Raamatussa super-nopeaa
• Merisukasjalkaiset lajiutuivat vuosien 1964-1988
• Auringonkukkien lajiutumisesta hybridisaation kautta muutamassa
sukupolvessa
• Hammaskarppien koon ja lisääntymisstrategian muutokset 10milj kertaa
fossiiliaineistoa nopeampi kokeilussa
• Laysan-atollin peipot: geneettisiä ja morfologisia kummia alle 20 v
• Itse Darwinin-peipot (sirkut): El Nino –ilmiö muutti äkisti (oskillaatio takaisin)
• Japanilaisten miesten pituuskasvu, leguaanien äärikokojen muuttuminen:
joitakin vuosikymmeniä

Muita nopeita bio-kelloja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Jopa rasvahappoja on havaittu fossiililuissa mitattavina pitoisuuksina
80 Mrv takaa kalsiumin ja fosforin määrä toisinaan sama kuin tuoreissa luissa (eivät siis
"kivettyneet")
Liitukauden takaa (65 Mrv) eristetty mm. dentiini-, kollageeni- ja osteokalsiini -proteiineja
Lämmitettäessä kollageeni häviää tuoreista luista joissakin kuukausissa
10 000 v ikäiseksi arviodusta mammutinluusta kaikki kollageeni saattanut hävitä
Lähes kaikki ikämenetelmät mittaavat kalliota fossiilin ympärillä. Aminohapporasemisaatio ja
C14 mittaavat itse fossiilista – ja antavat lyhyempiä ikiä
+ Joitakin DNA:n mutaationopeuden papereita:
"…the high mutation rate represents an impressive discrepancy with the received wisdom
among evolutionists“, Svante Pääbö, Invited Editorial, Mutational Hot Spots in the Mitochondrial Microcosm. Am. J. Hum.
Genet. 1996, 59, 493-496
Mitokondrion DNA:n nopeat muutokset (Parsons, Thomas J., et al., A high observed substitution rate in the human
mitochondrial DNA control region, Nature Genetics 15, 1997, 363-367). Ihmissuku jopa vain 300 sukupolvea.

Y-kromosomi Jopa vain 40 000 v. ikä. Urokset mutatoituvat paljon nopeammin kuin naaraat. Ykromosomi rapistuu tuplanopeudella muihin kromosomeihin nähden => jopa vain 20 000 v.
“…providing evidence for exponential population growth…population expansion to… 28,000
years ago. This estimate is in accord with the spread of Aurignacian technology” Shen P ym. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2000 Jun 20;97(13):7354-9.
Dorit RL, Akashi H & Gilbert W, Absence of polymorphism at the ZFY locus on the human Y chromosome, Science 268, 1995,
1183-1185
Whitfield LS, Sulston JE & Goodfellow PN, "Sequence Variation of the Human Y Chromosome," Nature 378, 1995, 379-380

Rappeutumisia
• Sokeat luolakalat, lentokyvyttömät saarilinnut, sirppisoluanemia
ja läpikuultavat kylmien vetten hemoglobiinittomat kalat
= TUNNETUIMMAT EVOLUUTIOESIMERKIT!
= Ilmiselvää rappeutumista, ei kehitystä
• Sirppisoluanemia: Tunnetuin hyödyllinen mutaatio (Bhemoglobiini)
• Yleisyys jopa 40% osissa Afrikkaa
• Yksi peritty mutaatio suojaa malarialta osittain
• Resessiivinen piirre tappava ilman hoitoa
• Kuin Kwai-joen sillan räjäytys
– Tauti estää vielä pahemman taudin, eivät päällekkäin

• Kokonaisten geeniperheiden rapistuminen
aineenvaihduntaentsyymeissä
– 9 kaikista 20 aminohaposta aitotumaisilla saatava ruuasta
(“vitamiineiksi”)
– L-gulono-γ-lactone oxidase (GLO) deleetio estää askorbiinihapon/C-vit.

Devoluutioteoria
www.helsinki.fi/~pjojala/Devoluutioteoria.ppt
• ”Teoria joka ei testattavissa, ei tiedettäkään”
• Vaikka luomistapahtumaa ei voisikaan toistaa...
...olisiko rappeutuminen geneettisesti testattavissa ja
todennettavissa?
• KEHITYKSEN KULMAKERROIN?
– Positiivinen vai negatiivinen?
– Rappeutuvatko vai kehittyvätkö lajit?

• Eniten perinnöllisyystietoa ihmisestä
– Yksilöiden välinen muuntelu
– Jälkeläisiin ilmestyvät uudet mutaatiot vanhempiin nähden
– Myös komparatiivinen genomiikka lajeittain
– Ihmisiä sekvenoitu n. 9, simpansseja 3.6, myös gorilla ja rhesus valmiina

• Genotyyppi vs fenotyyppi (perimä vs ilmiasu)
• Resessiivisyys: Puskuri mutaatioita vastaan, ”peittyvät”
• Milloin mutaatiot ylikuormittavat resessiviteettipuskurin?

Kambrin biologinen alkuräjähdys
•
•
•
•
•

•

•

Nykyään 35 pääjaksoa ja 95% eläinlajeista kuuluu 9 näistä
Alussa pääjaksoja noin sata, eli ~2/3 tuhoutunut jo
Nykyään eläinlahkojen määrä noin 77 ja ja eläinheimojen määrä >650
Perusryhmä vastannee yleensä heimotasoa
"The ’Cambrian explosion’ is a real evolutionary event, but its origins are obscure. At
least 20 hypotheses have been proposed, and although arguments linking
diversification to oxygen levels, predation, faunal provinciality and ocean chemistry
all attract support, it is he case that ’The emergence of Metazoa remains the salient
mystery in the history of life’“Morris SC (1993). The fossil record and the early
evolution of the Metazoa. Nature 361, 219-225
"Phyla appear abruptly in the fossil record without intermediates to link them to their
putative ancestors. This pattern presumably reflects derivation of most or all phyla
from small, soft-bodied ancestors that had virtually no potential for fossilization.
However, most classes and orders of durably skeletonized marine animals also
appear abruptly, without obvious linkage to their durably skeletonized
antecedents…“Erwin DH, Valentine JW & Sepkoski JJ. A Comparative Study of
Diversification Events: The Early Paleozoic Versus the Mesozoic, Evolution 41, 1178
"…the extreme speed of anatomical change and adaptive radiation during this brief
time period requires explanations that go beyond those proposed for the evolution of
species within the modern biota” Carroll RL (2000). Towards a new evolutionary
synthesis. TREE 15, 27-32

DNA-koodi(t) & yliampuvat
evoluutiomekanismit
• DNA-koodi, jossa itse asiassa päällekkäiset
koodausjärjestelmät
– vrt. tietokoneiden olio-ohjelmointi

• Yliluonnollinen, nerokas ohjelmoija ilmeinen
• 1800-luvun lopulla yksi vahvimmista evoluutiokorteista oli
"todiste", jonka mukaan soluja syntyi alinomaa mudasta ja
kipsistä merten pohjalla
• Alussa täydellinen ohjelma, joka rappeutunut Lankeemuksesta
saakka
• SISARUSAVIOLIITOT, 969 v ELINIÄT
• Spontaani alkusynty, hankittujen ominaisuuksien periytyminen,
”toivottujen hirviöiden” mutationismi, mendelin rautaiset lait
rotuopeissa poliittisista syistä
– Puhe luonnonvalinnasta evolutionismin vallankumouksessa
anakronistista

Fysiologia
• Monia elimiä ja proteiinikomplekseja, jotka
riippuvat toinen toisistansa
• Pitkät aikajaksot eivät auta mitään
• Pienentää todennäköisyyttä luomiselle pitkinä
aikakausina, koska toinen turhaa painolastia
ennen toista
• Kertoma: 1/10X1/10X1/10=1/1000, 1promille
• Esim. lintujen läpivirtauskeuhkot

•Heliumin ylimäärä graniitin
zirkoni-kiteissä
•He=alfahajoamisen
alfapartikkeli (pl elektronit)
•Viittaa Maan 6000±2000v ikään

• Siniset pisteet dataa
•Zirkoni: VT:n ”Hyasintti”

• RATE-ryhmän tulos, kreationismi-instituuttien eksperimentaalinen tutkimus
•Los Alamosin National Laboratory:n geologien suorittamissa porauksissa esiintyneitä
zirkoniumsilikaattikiteitä. Iäksi määritetty 1500 milj. V., joten kiteistä ei uskottu löytyvän
lainkaan heliumia
• Toisin kuitenkin kävi. Tutkimuksessa löytyi merkittäviä helium-kaasujäänteitä
• Heliumin ajautumisnopeus zirkonista niin suuri, ettei zirkoniumsilikaatti pysty
pitkittämään heliumin ajautumista eikä säilömään havaitun kaltaisia heliumjäänteitä
kauemmin kuin joitakin tuhansia vuosia
• Ainoa selitys heliumjäänteiden määrälle suhteessa uraanin radioaktiivisen hajoamisen
määrään luomisen ja Vedenpaisumuksen yhteydessä tapahtunut kiihdytetty hajoaminen

Magneettikentän rapistuminen
• Maan magneettikentän intensiteetti laskenut eksponentiaalisesti 7% mittausten alusta
saakka v. 1829
• Totaalienergia laskenut 14% vuodesta 1829
• Tällä tahdilla suoja loppunut kokonaan 1465±166 vuodessa (!) CRSQ 39(1)1-11, 2002
• Mg-kenttä suojaa meitä kosmiselta säteilyltä – nyt mutaatioita kertyy nopeammin
• C14 syntyy typestä samalla mekanismilla
• Alussa vahvempi kenttä - näyttivät hiilikellolla ikivanhoilta jo eläessään!
• Magneettikenttä vaihtanut suuntaa laavavirran jäähtymisen aikana viikoissa jopa 90°
- Coe RS, Prévot M & Camps P, New evidence for extraordinarily rapid change of
the geomagnetic field during a reversal. Nature, 1995, 374:687–692

Plot of U(t) for the raw BNL 32Si/36Cl ratio along with 1/R2 where R is the Earth-Sun
distance in units of 1/(a.u.)2. U(t) is obtained by multiplying each data point by exp(+t)
where = ln(2)/T1/2 and T1/2=172 yr for 32Si. The left axis gives the scale for the
normalized U(t), and the right axis denotes the values of 1/R2 in units of 1/(a.u). The
formal probability that the indicated correlation could have arisen from uncorrelated data
sets is p=6 × 10−18.

Evidence for Correlations Between Nuclear Decay Rates and
Earth-Sun Distance, Jenkins ym. 2008 “…observed fluctuations
are strongly correlated in time, not only with each other, but also
with the distance between the Earth and the Sun…. Discrepancies
in published half-life determinations for these and other nuclides
may be attributable in part to differences in solar activity… or to
seasonal variations in fundamental constants.”

=Radioaktiivinen hajoamisnopeus ei ollutkaan vakio
Riippuvainen mm. vuodenajasta (=Auringosta)
Tiimalasi falskaa

Plot of U(t) for the PTB 226Ra data along with 1/R2, where R is the EarthSun distance. The formal probability that the indicated correlation could have
arisen from uncorrelated data sets is p=2 × 10−246.

Plot of the 5 point rolling average of U(t) for the BNL 32Si data. Each
data point represents the average of 5-points centered on the original
datum, which serves to smooth short term fluctuations in the
32Si/36Cl ratio arising from influences other than a possible annual
1/R2 variation. The formal probability that the indicated correlation
could have arisen from uncorrelated data sets is p=1 × 10−29.
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VASTAUSKIERROS 1
• Kirjallisuutta:
• Jonathan Sarfati: Refuting Compromise
– Osoittaa vaihe vaiheelta astronomi Hugh Rossin
markkinoiman”progressiivisen luomisen”
kristillisyytenä harhaopiksi, tieteenä keinotekoiseksi

• DeYoung: Thousands, not millions
– RATE-ryhmän loppuraportti

Postkatastrofaalinen Jobin kirja:
Vahva intertekstuaalisuus Genesikseen
• Genesis pelkistetty – Job yksityiskohtainen:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/job.htm
– Postkatastrofaalinen aikalaiskuvaus
– Lyhentyvät eliniät, luolamiehet, jääkausi, aavikoituminen, Arabian
rämeet, urbanisaatio, pyramidit, hevosen ja koiran kesytys, maidon
hapatus, dinosaurukset jne.

• Pidemmät eliniät Raamatun “synnyissä”
• Sisarusavioliitot Raamatun “synnyissä”
• Mikä on esim. Raamatun pisin eliökuvaus?
= Leviatan ja behemot: Kaksi dinosaurusta
• Leviatanissa kyse ei varmasti ollut krokotiilista
– Makean veden asukki, ei syökse tulta

• Behemotissa kyse ei varmasti ollut virtahevosta
– Töpöhäntä, ei ”kuin seetripuun tyvi”

• Fossiilien “järjestys” heijastaa eriaikaista hautautumista
globaalissa alkukatastrofissa ja tätä seuranneista paikallisista
vyörymistä + fossiililajien eri ekologista systeemiä

VEDENPAISUMUS

Kaikilla muinaiskulttuureilla (Afrikan manner pl) on vedenpaisumusmyyttinsä, millä väritellympi, millä raamatun
"syntyjen" tapaan pelkistetympi. Vedenpaisumusmyytti löytyy yli 150 kansalta ja sisältää yli 230 versiota, joissa
monia yhteisiä piirteitä. Euroopasta, Lähi-idästä, Kauko-idästä, Afrikasta, Australaasiasta ja Tyynen meren
saarilta, Etelä- ja Väli-Amerikasta, sekä Pohjois-Amerikasta aina Grönlantiin saakka. Raamatun ja lähi-idän
legendojen lisäksi kreikkalaisista, kiinalaisista, kelttiläisistä, atsteekkien ja tolteekkien tarinavarastosta jne. UkkoNooan vastineita mm. roomalaisten Saturnus ja Janus, kaldealaisten Utnapishtim ja Ksisuthros, hindujen Manu
sekä kreikkalaiset Oksyges ja Deukalion (Pyrrha). Raamattu tai juutalaisen Josefuksen tekstit lyhyempiä
kaldealaisiin vedenpaisumuskertomuksiin nähden. Erityistä huomiota vanhoissa tarinoissa saavat usein samat
yksityiskohdat kuten sateenkaari, matkustajien lukumäärä, laiva ja eläimet. Tyypillinen ero kertomusten kesken on
jonkin paikallisen vuoren esittäminen arkin laskeutumispaikaksi ja kansojen synnyinseuduksi. Vedenpaisumusta
edeltäneessä maailmassa vallitsi tyypillisesti sota ja epäoikeudenmukaisuus. Maan tuhosi vesi ja suuri tuuli tai
tulivuoret. Myllerryksen päällä roikkuivat raskaat pilvet ja tulvan jälkeen ihmiset suunnistivat sateenkaaren
mukaan. Kiinassa arkkiin on otettu turvaan ennen kaikkea ankkoja, Euroopassa koiria ja sikoja. Usein mainitaan
eläinten kesytys ja kissa tai koira. Australiassa onnettomuus alkoi epäonnisen miehen metsästysretkestä tämän
pyytäessä taikabumerangilla kengurua. Meksikossa arkista lähetetään maanetsintään korppikotka ja kolibri,
kalevalaisessa mytologiassa veden päällä lentää sotka ja hanhi. Andien rinteillä jumala varoittaa ihmistä tulevasta
tulvasta tupakkahumalan tuomassa unessa. Arkissa matkaavien ongelma oli ruuan riittävyys jota oli niukasti myös
rantautumisen jälkeen. (Kiinalaisessa kertomuksessa suututaan matkustajiin, jotka syövät muiden riisit.) Osa
kertomuksista pitää tulvaa paikallisena. Joissakin kertomuksissa ihmiset selviytyvät tulvasta kiipeämällä puihin,
kun taas toisissa korostetaan, ettei korkeimpiinkaan puihin kiipeäminen auttanut. Toisinaan ihmiset kiipeävät
vuorelle ilman laivan apua,toisissa suurta laivaa vetää suuri kala. Usein kerrotaan monista peräkkäisistä tulvista.
Eroista huolimatta kertomuksissa on kuitenkin myös yhteisiä piirteitä. Jumala esitellään vedenpaisumusmyyteissä
monesti juuri korkeimpana Jumalana tai luoja-jumalana (vrt. Melkisedekin El Elyon). Monesti korostetaan puulajia
josta arkki rakennettiin, joskin tarinoiden kesken erimielisyys siitä, mikä puu kyseessä. Lähi-idän varhaisimmissa
merkinnöissä puhutaan valtavankokoisesta katamaraanin kaltaisesta kaisla-arkista, jonka pinta oli vuorattu
rahtilaivojen tapaan. Maa oli pehmeää ja pettävää tulvan jälkeen, eikä siinä pystynyt vaaratilanteessa juoksemaan
nopeasti. Vedenpaisumusta ennen ei ollut satanut ja tulva alkoi huolimattomasti esitetystä sadelorusta. Kaikki
muu muuttui Vedenpaisumuksessa – PAITSI TAIVAALLE KIINNITETYT TÄHDET.
=> ELÄINRADAN TÄHTIKUVIOT OLIVAT ENSIMMÄINEN LITURGIA. Juutalaiset kalenterikuukaudet. Neitsyt,
Vaaka jne. aina Leijonaan saakka.

Kalevala?
Kalevalassa Vedenpaisumus on myös Verenpaisumus,
Väinämöisen lyödessä kirveellä varpaaseensa jolloin
ihmiskunta hukkuu vereen. Ylipäänsä Kalevalassa luomismyytti
ja vedenpaisumusmyytti ovat sekoittuneet, Maailman synty runossa loputtoman veden päällä lentävä sotka tai hanhi on
raamatussa liitetty Nooan arkkiin
Luku seitsemän korostuu myös muinaiskalevalaisissa
kerrostumissa ajalta ennen kristinuskon tuloa, Maan synnyttyä
seitsemännestä "rautamunasta" jonka sotka tai valkoinen lintu
hanhi munii. Väinämöisen veneenveisto on Kalevalan pisin
osio, mutta Nooan vastine Kalevalassa on kuitenkin
pitkäikäinen ja viisas Antero Vipunen, joka eli vesien alla ja
jonka partakin kasvoi jäkälää.

Kirkkoisät ja Vedenpaisumuksen laajuus
Kirjoittaja

Kirjoitusaika

Filon

Paikallinen

Globaali

Viite

20 eKr-50 jKr

X

Abraham 41-44

Josefus

37-100 jKr

X

Antiquities 1.3.4 (1.89)

Justinius
martyyri

100-165 jKr

X

Dialogue 138

Antiokian
Teofilos

180 jKr

X

Autolycus 3.18-19

Tertullianus

160-225 jKr

X

Pallium 2, Women 3

Gregory of
Nazianzus

330-390 jKr

X

2 Teol.Orat.18

Johannes
Krystosomos

374-407 jKr

X

Genesis 25.10

Augustinus
hippolainen

354-430 jKr

X

City 15.27

Kysymyksiä “progressiivisen” luomisen
opettajille
•
•
•
•
•
•

Onko äänekäs enemmistö ollut yleensä oikeassa?
Milloin luominen päättyi?
Kauanko kestää ”uusien taivaiden ja maan” luominen?
Miten koet veden viiniksi -ihmeen?
Oliko prosessi joka kesti viikon tai neljä kuukautta?
Teho = Työ/Aika. Onko Jumala tehokas? Teho ja aika ovat
kääntäen verrannolliset
• Uskotko ihmisyhteisön totuudenrakkauteen?
•
•
•
•

Eikö tiedeyhteisö ole kriittisissä murroksissa raadollisempi, kilpailuhenkisempi,
panettelevampi ja kunnianhimoisempi ihmisyhteisö kuin rikollisjengit ja upseerikurssit
kilpailijoillensa - jopa jäsenillensäkin?
Esim. Kiinassa 1949 akateemiset kiistat ratkaistiin nk. Kalashnikov-argumentilla
juurikin kehitysopin puolelle
Samoin Neuvostoliiton lysenkoismi (superevoluutio, vastustajat teloitettiin)
Vrt. Länsimaiden nykyiden evolutionistinen hedonismi, elämyshakuisuus

Kärsimyksen ongelma
• Jos Jumala on Kaikkivaltias ja Rakkaus, miksi sallii kärsimyksen ja pahan?
– ”Joko Kaikkivaltias tai Rakkaus, ei molempia”
• Nk. teodikean ongelma on suurin syy ateismille, ja anti-teismille
– (anti-kristillisyys ”sijais”-kristillisyyttä, ei yhtä hyökkäävää vaan
salakavalampaa)
• Teodikea selitettävissä historiallisen luomisen ja lankeemuksen kautta
• Massiivinen ongelma progressiiviselle luomiselle/teistiselle evolutionistille
• Luomisprosessi olemassaolon taistelun, kuoleman ja heikomman karsimisen
kautta
– Jumalasta tulee kosminen sadisti
• Miten voisi käyttää Kuolemaa, joka "vihollisista viimeisenä” kukistetaan?
• Täysin ristiriitaista. Mitä tahansa kohtaa Raamatussa voisi epäillä tämän
jälkeen.
• ”Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala.” (1 Kor 14:33)
– Luonnonvalinta, heikon karsinta, olemassaolon taistelu & yrityksen ja
erehdyksen kautta on kaoottista

Progressiivisen luomisen ristiriitoja
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luomakunta oli alunperin 5x “hyvä” +
– ” Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli SANGEN hyvää”
(Gen 1:31)
– Kuolema, kärsimys, sairaudet seurasivat vasta Lankeemuksesta ja tästä
koituneesta Jumalan kirouksesta
Jumala viimeisteli ja saattoi päätökseen luomistyönsä (”muinoin Sinä maan
perustit”)
Genesiksen sopusuhtaisuudesta Ilmestyskirjan kaaokseen
Maan pintaa peitti vesi, ei jäähtynyt kivimassa
Aurinko ja tähdet luotiin 4. päivänä, Maa 1:nä
Maa koko luomakunnan suunnittelun keskipiste
Myös auringon tulleen luoduksi ennen tähtiä, eri nimet
– aurinkomme eroaa kategorisesti tähdistä mm. tasaisen säteilytehonsa vuoksi
Luoja loi suhteellisen vähän “eläintyyppejä” joiden sisällä muuntelu oli mahdollista
– 1600 v myöhemmin Arkkiin piti etsiä jopa 7 paria, jotta perimä säilyi
Moderni määritelmä “lajille” laskee eristäytymisen, sopeutumisen tiukkaan
ekologiseen lokeroon ja rappeutumisen informaation kasvuna
Kasvit luotiin ennen aurinkoa
– Jos aikajaksoja, miten kasvit olisivat tulleet tuon ajan toimeen pimeässä
Kasvit luotiin myös ennen hyönteisiä
– Miten lukuisat hyönteispölytystä vaativat kasvit olisivat selvinneet
Linnut luotiin ennen hyönteisiä
– Kehitysteorian mukaan tapahtui toisin päin

”Progressiivisen” luomisen ristiriitoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ensimmäiset eliöt eivät vedessä, vaan 3. vrk maakasveja (5. vrk vesikasvit)
Evoluutiossa kalat satoja miljoonia vuosia ennen lintuja
Linnut ennen matelijoita
Ensimmäiset eivät pieniä, vaan ”suuret merieläimet” (tannin)
Ihminen hallitsi kaikkia eliötyyppejä, mikään ei vielä sukupuutossa
Aadamin kantaisä maan tomussa, ei apinaihmisiä
Aadamin luomisen yhteydessä ainoa maininta, että Jumala käytti ”käsiään” (yatsar),
muovatakseen
Mies ennen naista, evoluutiossa toisin päin
”Kaikki maan matelijat” - 2 Moos 11:20-23 = myös hyönteiset - luotiin vihoviimeisenä
ennen ihmistä
Lupaus ettei vastaavia tulvia enää tule (Gen 9:15). VT:n Heprean termi mabbul in ja
UT:n kreikan kataklusmos käytetty vain Vedenpaisumuksesta. (Ps 29:10 ainoa
poikkeus mabbuliin)
– ”kaikki korkeat vuoret peittyivät”
– Paikallisten tulvien termejä: sheteph, nahar, nachal, zaram; kreikan plemmura
– Paikallisia tulvia ollut vastakin – ETENKIN Mesopotamiassa
”...kantaisä, jotka… karjanhoitoa harjoittavat… kannelta ja huilua soittavat…vaski- ja
rauta-aseiden takoja”
– Ei pronssiaikaa ja rauta-aikaa erikseen, vasta taantumuksen jälkeen eri tahtiin
Ps.104:6-“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.”

Evoluutioajatukset hellenismistä
arabioppineiden kautta katoliseen kirkkoon
• ”Demiurgi”, alkuliikuttaja
• Evolutionistinen ajatus arabien kautta 1200-luvulla
– Euroopan ollessa pimeimmässä keskiajassa Frankkien
machokulttuurin ja luonnonmystiikan kahlitsemana

• Vain arabeilla Aleksandrian palaneen kirjaston aarteiden
kopiot
• Platonilta, Aristoteleeltä ja Ptolemaiokselta myös maakeskinen maailmankuva
• Tuomas Akvinolainen hahmotteli (hyväksyttiin postuumisti)
• (i) literalistinen, (ii) allegorinen, (iii) analoginen, (iv)
tropologinen Raamattu-eksegeesi
– Protestantit PROTESTOIVAT: Raamattu meinaa sitä mistä sanoo,
sola scriptura

LLL: Luominen-Lankeemus-Lunastus
Kuolemaa ei aluksi ollut
Room. 5:12: “Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta
kuolema”
Gen. 3:17- ”Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia...
kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko
elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on
syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä
olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.”
Room. 8:21- ” Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä
luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin
toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta
Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä
huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
1 Kor 15:21- “Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten
ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki
tehdään eläviksi Kristuksessa”
Ilm 21:4- ” 21:4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole
enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on
mennyt."
Lankeemus kvalitatiivinen tapahtuma kuten Luominenkin. Luonnontieteelisesti: Termodynamiikan
Toinen pääsääntö näyttää alkaneen vasta tuolloin
Progressiivinen ”kreationismi” turhentaa myös Lankeemuksen
Vesi ei voi virrata lähdettään korkeammalle -> Turhentaa myös Lunastuksen
Ihminen, eläimet ja linnut alunperin kasvissyöjiä, Gen 1:29-. Kasvit eivät ”eläviä” samassa mielessä
koskaan (hepreaksi nephesh chayyah) (Genesis 1:20–21, 24, 30, 2:7, 6:19–20; 9:10–17)
Kirotut eläimet ja ihminen muuttuivat myös fyysisesti (Genesis 3:14). Huom! Maan kiroamiseen viitataan vielä
vuosituhannen päästäkin Nooan syntyessä (Gen 5:29). Maailma kirottiin toiseen kertaan
Vedenpaisumuksessa (Gen 8:22). Restoraatiosta puhutaan myös luomakunnan kohdalla (Apt 3:21 ja Kol
1:20) lankeemusta edeltäneeseen tilaan. Ei enää lihansyöntiä (Jes 11:6–9) ei sairautta, kärsimystä tai
kuolemaa (Ilm 21:3–5) koska ei enää Jumalan kirousta (Ilm 22:3)

Yom, päivä
• Suurin osa 2304 maininnoista VT:ssä viittaa tavalliseen päivän ja yön rytmiin
• 1452 yksikössä, 845 monikossa, 5 parina. Penta-teukissa 668 kertaa, Genesiksessä 152 kertaa.
Genesiksessä yksikkö 83 kertaa, muut monikossa. 6 luomispäivässä AINA yksikössä

• Aina kun lukumäärän tai ”aamun” ja ”illan” kanssa – kyse normipäivästä
• Mooses liitti numeroita yom-sanaan 119 kertaa. Viittaavat aina normipäivään, kuten
ympärileikkaus 8. päivänä
• Millä muulla tavalla kirjailija viittaisi tavalliseen päivään kuin käyttämällä juuri kyseistä
sanontaa? ”...ja tuli ehtoo ja tuli aamu, tämä oli n. päivä”
• Miten ”päivä” mahdollista - kun Aurinko ja Kuu luotiin vasta 4. päivänä? Eihän ennen
Aurinkoa ole voinut olla nykyistä vuorokauttakaan!?!
• ...mutta auringosta ja kuusta kerrotaankin että niiden tehtävä oli nimenomaan
määritellä jo edellä esiteltyä ”päivän” käsitettä. ”...erottamaan päivää yöstä, ja olkoot
ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia”
• Monikkomuodon vahvistus: Ex 20:11 & Ex 31:17 viittaavat myös 6 päivään (yammim).
Aikakausia ei koskaan ilmaista monikkomuodolla yammim
• Jos 6 ajanjaksoa, pitäisi käyttää ilmaisua ‘olam’/’aion’ (kreik). Usein käytetty “ikuisesti”,
mutta viittaa myös pitkään ajanjaksoon (mm. Ex 12:24; 21:6; 27:20; 29:28; 30:21)
• Tôledôt (“sukupolvet, dokumentit") Vedenpaisumuksessa (6:9) ja Genesiksessä (13
kertaa) heijastaa samaa dokumenttiarvoa 11 alkuluvulle – kuin myös Aabrahamille,
Jaakobille yms.
• Itse asiassa 1. päivänä Jumala itse nimitti valoisan ajan “päiväksi” (Gen 1:5)
• Ilta ja aamu mainitaan 32 kertaa VT:ssä, määrittelevät normaalin päivän

•
•

Päivät, yom, vertauskuvallisia?
Totta: 6+1 = 6000+1000

Lankeemus: ”Sinä päivänä pitää sinun kuoleman.” Adam eli 1000 – 70 vuotta.
2.Pietarin kirje 3:3-8: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee
pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat:
"Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat
pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." Sillä tietensä he eivät
ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat
ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen
maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla
sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen
päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on
Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.”

”Sillä jotka makaavat, ne yöllä makaavat, ja ne, jotka juopuvat, ne yöllä juovuksissa ovat.”
1Tess 5:7. Ei vuosimiljoonista jankutettu ennen ”6000-vuotisjuhlien” arvioiden sumaa. UNI
ON SULKENUT SILMIÄ JUURI HÄIDEN AATTONA!
5+5 neitsyttä sulhasvertauksessa. Eikö puhe ole uskovista? Onko öljysi loppunut?
Ilm. 20:3, 6: ”ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja
villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti
vähäksi aikaa... Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella
kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan
ne tuhannen vuotta.”

”...mihin ja millaiseen aikaan Herra
edeltäkäsin viittasi, ennustaessaan...”
• Jos siis Herralle 1 päivä on kuin 1000v ja 1000v kuin 1 päivä, niin HUOMAA
MITEN KIEHTOVAN JÄNNITTÄVÄÄ AIKAA JUURI ME ELÄMME!
• 1Piet 1:10- “Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat
ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai
millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin
todistaessaan…heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä,
ilmoitettiin se… ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.”
• TUTKIVAT ITSE KIRJOITTAMAANSA!
• Ko. enkelit piti symbolisesti veistää kullasta Liiton Arkin päälle kurkkimaan
• Jos jo midrasheissa 2000 vuotiseksi ajateltujen "Lopun aikojen" jakso oli
Kirjoituksissa niin kiehtova...
• ...miten vavistuksella pitäisikään meidän tehdä elämän valintamme tänä
aikana!
• 40:stä kirkkoisien jälkeisistä anno mundi -arviosta 23 sijoittuu välille 19952053

Käännökset & 10 Käskyä
• Masoreettinen (“välittäjät”) teksti luotettavin. Septuaginta (LXX) ja Samarian
Pentateukki (SP) (100 eKr->) eivät niin tarkkoja, voivat venyttää 5400 eKr
• Masoreetit standardisoivat tekstin ja lisäsivät vokaalipisteet lausuntaan
• Septuaginta oli VT:n kreikannos, koottu vuosikymmenten mittaan 300 eKr
alkaen
– Lukuisia kääntäjiä, vaihteleva luotettavuus

• SP eroaa masoreettisesta n. 6000 kohdin, 2000:ssa näistä harmoninen LXX
kanssa
• Esimerkki LXX:n virheistä: Metusalem kuoli 17 v. Vedenpaisumuksen
jälkeen
• ”Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Sillä kuutena
päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta
seitsemäntenä päivänä hän lepäsi.” (2. Moos 20).
• Ajanjakson pituus selvästi tärkeä, muuten käsky olisi mieletön
• Ajanjaksoja => työviikon päivien pitisi olla ajanjaksoja
• Miksi 7-päiväinen viikko on universaali?
– Ranskan ja Venäjän vallankumouksissa yritettiin muuttaa...

VASTAUSKIERROS 2
Tähtien valo?
•
•
•
•

Valon nopeus c nykyään ~300 000 km/s
Ainoa absoluutti postmodernismissa...
Valo voi olla hidastunut & rapistunut kuten muukin
Kiihdytetty hajoaminen, muuten fissiojäljet eivät selity
– Polonium-kehät graniitissa nähtävissä suurennuslasillakin
• John Hartnettin työ, uudempi malli kuin Humphreysillä
• Suhteellisuusteoria: Juuri AIKA on suhteellista!
• ”Taivaat levitettiin” maan ylle (avaruus siis jossain vaiheessa
laajentunut). Luomisen aikoihin maa sijaitsi ns.
painovoimakuilun pohjalla ja aika täällä kului paljon hitaammin
kuin tuolla kaukana => Tähtien valo

YEC adventisteilta tai JT:lta?!?
•
•

•
•

Väite YEC-kannasta ”adventistien harhaoppina”, esitti Ron Numbers http://www.spectrummagazine.org/files/archive/archive21-25/23-2land2.pdf
USA:n Adventismi liittyi protestanttien valtauomaan luomakunnan iässä
– Evolutionismi rantautui USA:an myöhemmin kuin Eurooppaan
– Yhdysvalloissa vaan tapana ”patentoida” itselle niin tekniikat kuin opitkin
– Aatteiden uuskolonialismia jättää edeltäjät mainitsematta ja viittaamatta
– Rajoitetun muunteulun määritelmiä lajeille alkoi ilmaantua 1800-luvun alussa, ennen Darwinia
– George McCready Price 1924, 1938, 1942: Gen 1 heimoja, ei lajeja
– Dudley Joseph Whitney (1928), Byron C. Nelson (1927) & Harold W. Clark (1940) hyväksyivät saman,
väljän “kind”-määrittelyn
– Edward Blythe (1810-1873, esitteli luonnonvalinnan ennen Darwiniakin 1835-37, kreationisti, S.J. Gould
myöntää); George Fairholme; Antonio Snider alkumantereen kanssa v. 1859, saksalainen Alfred
Wegener WWI jälkeen. Ehdotti mannerlaattojen liikettä
– Moderni klassikko: John Whitcomb & Henry M. Morris, The Genesis Flood, 1961. Viittasivat George
McCready Priceen, mitä parjattu kovasti
– F.L. Marsh esitteli ”baraminit” – mutta muut laativat määritelmät, mm. selvitykselle mitkä EIVÄT kuulu
samaan perusryhmään
– Theological Epistemology of Contemporary American Confessional Reformed Apologetics
”Naisprofeetta” Ellen G. White -> George McCready Price -> Dudley Whitneyn perustama ”Religion and
Science Association” (RSA v. 1935) ajoi kreationismia
Pricen (peruskoulun opettaja) New Geology (1923). Henry Morris: RSA:ssa suuri virhe kun 1. presidentiksi
valittiin Pricen ehdotuksesta tri. L. Allen Higley
– Uskoi maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen -ilman geologisia merkkejä(!) (”fossiilit ajalta ennen
Aadamia... Gap-theory...Fallen angels”)
– YEC? ”Kiviplaneetta minkä ikäinen onkaan. Vain elämä nuorta.”
=>Adventistien merkkihahmo enemmänkin ”progressiivisen luomisen” edustaja

Sukuluetteloiden aukot: Vain heikko näyttö väitteelle
•

Väitettyjä aukkoja kronikoissa ei saa mahtumaan polvien väliin
–

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matteuksen ja Luukkaan osalta eroavat toisaalta ainakin siksi niin paljon, että toinen esittää
Joosefin ja toinen Marian sukuluettelon, eli sukuhaarat ovat eronneet
Matteuksen sukuluettelo ehkä tarkoitettu otokseksi, ei täydelliseksi: Koostuu kolmesta 14 nimen
ryhmästä (Matthew 1:17; vrt. Nimen Daavid kirjainten summa=14)
Genesis 5 & 11 ei vastaavaa intentiota - KRONOGENEALOGIAT
Kaksi lukutapaa ehdotettu: “Kun X oli elänyt Y vuotta, hän tuli Z:n isäksi.” Ehdotettu: “Kun X oli
elänyt Y vuotta, hän tuli patriarkaksi sukuun, joka sisälsi tai huipentui Z:aan”
Ekstra “Kainaan” suuressa osassa Luukkaan kreikankielisiä käsikirjoituksi ja Septuagintan Gen
11. Mutta nimi tuntuu puuttuneen alkuperäisestä
Esiintyy Septuagintassa vain Luukasta myöhemmissä versiossa. Vanhimmissa ei.
Puuttuu myös vanhimmista Luukkaan käsikirjoituksista (codex Bodmer Collection P75, AD 175)
Josefus käyttää usein Septuagintaa, mutta ei mainitse toista Kainaania
Julius Afrikanus (180–250 eKr) 1. kristitty, joka teki kronologian
–

•
•
•
•

Tyypillisesti “esi-isä” kuitenkin nimennyt mainitun pojan, joten tuhansia sukupolvia väliin ei mahdu

Ei maininnut v. 220 Kainaania, vaikka seurasi Septuagintaa

”Iankaikkisesta iankaikkiseen” – aikajana siinä välissä
Joh 7: "Minun aikani ei ole vielä, teille sopii jokainen aika“
Esim. Metusalem: "Kun kuolee - sinkoaa" (ei toisin päin: Sinkoaa keihään - kuolee).
Vedenpaisumus alkoi kuolinvuonnaan. Eli pisimpään ihmiskunnan historiassa - Jumalan
kärsivällisyys!
Samoin Vapahtajan takaisin tulemus vasta kun Ilm. vilja on "mätää", on varmaa ettei
viljankorjuussa voi enää pelastaa mitään.

Jumala venyttää taivaat – tähtien valo
• Big Bang/”Alkuräjähdys” + Punasiirtymä + 3 asteen taustasäteily?
= TAIVAANKAPPALEET ETÄÄNTYVÄT MAASTA - Ja kovaa...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Job 9:8 Hän yksinänsä levittää taivaat ja tallaa meren kuohun kukkuloita. Hän loi Seulaset
ja Kalevanmiekan, Otavan ja eteläiset tähtitarhat
26:7 Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle
Psalmit 104:1 valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. Sinä verhoudut valoon niinkuin
viittaan, sinä levität taivaat niinkuin teltan
18:9 Hän notkisti taivaat ja astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla
144:5 Herra, notkista taivaasi ja astu alas, kosketa vuoria, niin että ne suitsuavat
Jesaja 40:22 Hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan
asuttavaksi
44:24 Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan kuka oli minun kanssani?
45:12 Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet
taivaan, minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot
48:13 minun oikea käteni on levittänyt taivaan; minä kutsun ne, ja siinä ne ovat
51:13 mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy
niinkuin ruohon ja unhotat Herran, joka on sinut tehnyt, joka on levittänyt taivaan ja
perustanut maan, ja vapiset alati, kaiket päivät, sortajan vihaa, kun hän tähtää
tuhotaksensa?
Jeremia 10:12 Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja
levittänyt taivaat taidollansa.
51:15 Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt
taivaat taidollansa.
Sakarias 12:1 Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on
luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä.

Martini Lutheri
•

•

•

•

•

”Siispä minun mielipiteeni, jonka jo edellä olen esittänyt, on seuraava. Ensiksi paratiisi suljettiin ihmisen
synnin tähden. Sitten koko maailma tuhoutui vedenpaisumukseen ja sekaantui niin, ettei siinä entisestä enää
näkynyt jälkeäkään. Sillä sen mukaan kuin yllä olen jo sanonut, olen juuri sitä mieltä, että paratiisi Aadamin
lankeemuksen jälkeen vielä oli olemassa ja jälkipolvi tiesi siitä. Sinne ei kuitenkaan voitu mennä, koska enkeli
vartioi puutarhaa leimuava miekka kädessään, niin kuin sanat kuuluvat. Mutta vedenpaisumus hävitti kaiken
niin kuin on kirjoitettu: kaikki lähteet ja syvännöt tuhoutuivat. Kuka siis ei käsittäisi, että muinaiset lähteetkin
ovat tuhoutuneet ja sekaantuneet? Olihan siis vedenpaisumuksen jälkeen vuoria siellä, missä ennen oli
peltoja ihanalla tasangolla, ja vastaavasti on täysin varmaa, että nyt on olemassa lähteitä siellä, missä niitä
ennen ei ollut, ja päinvastoin. Koko maahan on muuttanut kasvonsa. Olenkin varma siitä, että on kysymys
vedenpaisumuksen jäänteistä, kun siellä, missä nyt on vuorikaivoksia, useasti löydetään kivettyneitä puita.
Kallioissakin voidaan nähdä kalojen ja muiden eläinten jäännöksistä kuvia. - - Jos verrataan maata sellaisena
kuin se nyt on ja sen tuottamia puita ja kasveja jne. turmeltumattomaan luontoon, tämä kaikki on jossakin
mielessä vain surkeita jäänteitä siitä runsaudesta, joka kuului silloin luotuun maahan. - - Minkä verran meidän
ruumiistamme on synnin jälkeen mennyt hukkaan? Niinpä on puhuttava koko turmeluksen jälkeisestä
luonnosta ikään kuin kaikkeuden uusista kasvoista, jotka luonto on saanut ensinnä synnin, sitten kaikkeen
kohdistuneen vedenpaisumuksen jälkeen.”
Martti Luther (1500-luvun alku): 3970/3961 eKr: “He [Moses] calls “a spade a spade”, i.e., he employs the
terms “day” and “evening” without Allegory, just as we customarily do… we assert that Moses spoke in the
literal sense, not allegorically or figuratively, i.e., that the world, with all its creatures, was created within six
days, as the words read. If we do not comprehend the reason for this, let us remain pupils and leave the job of
teacher to the Holy Spirit.” (Lectures on Genesis 1:1:6
Luther siis opettaa (1) Raamatun vedenpaisumus on myllertänyt koko maanpinnan täydellisesti (2) fossiilit
ovat syntyneet vedenpaisumuksen yhteydessä (3) tämä kaikki on tapahtunut vasta Aadamin ajan jälkeen (4)
luomakunta ei ole muuttunut ja muuttumassa yhä paremmaksi vaan yhä huonommaksi ja (5) "kirjaimellisesti
tulkittu" Raamattu antaa tästä kaikesta luotettavan tiedon, jonka myös aistihavaintomme jossain määrin
vahvistavat
Wanhan raamatunkäännöksen, Biblian, liitteisiin kuuluvan IV. rekisterin eli ajan järjestyksen mukaan Luth. on
laskenut, että maailman luomisesta lähtien ensimmäisenä vuonna tapahtui seuraavaa: Jumala loi taivaan ja
maan, ja viimeiseksi ihmisen omaksi kuvaksensa. Vedenpaisumus alkaa vuonna 1656 ja päättyy seuraavana
vuonna. Saman lähteen mukaan Kristus Vapahtajamme on siinnyt vuonna 3970 maailman luomisesta
In Primum librum Mose enarrationes. Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys 1-7, s. 100-101, 1535-1545,
Weimarer Ausgabe (WA) 42 s. 75. Suomen Luther-säätiö & Lutheran Heritage Foundation, 2004.

YHTEENVETO
Hesekiel 22:31:
”Minä etsin heidän joukostansa miestä,
joka korjaisi muurin ja seisoisi
muurinaukossa.
Mutta en löytänyt.”
Kristikunnan tila on epätoivoinen kuin Nehemian päivinä.
Muurit ovat revityt maahan eikä pyhän kaupungin ympärillä ole suojaa.
Apologetiikka on uskon puolustusta.
Työhön kutsutaan Nehemian kirjan tavoin jokaista kynnelle kykenevää.
Kukin oman talonsa kohdalla – vaikka tällä hetkellä kettukin voisi kaataa muurimme.

Suurimpia ongelmia itselleni
LUONNONTIETEESTÄ
(Huom! Kaikki fysiikan puolelta,
biologia ei heitä varjoa, päinvastoin)

• Molemmilla käsityksillä hyviä argumentteja
• Evolutionismi jyllää tutkimusvolyymillä
• Kiihdytetty hajoaminen?
- Selittäisi radioaktiivisten kellojen antamat suuret iät ja Heliumin
diffuusion ja biomolekyylien antamat lyhyet iät

- Mekanismi auki
- Hajoamisesta syntyvä suuri lämpö on
ongelma - mahdollisia ratkaisuja esitetty

Johtopäätöksiä RAAMATUSTA
• Matteus & Luukas: Jo perusteina luettelot
Jeesuksen esivanhemmista
• Luuk 3:23-: Esi-isät Aadamiin ja Jumalaan asti,
Jeesus 77. polvea?
• Vrt. Jobin kirjan 77 fundamentalistin kysymystä
vastausta Jumalalta itseltään
• Mt. 19:4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole
lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi
ja naiseksi’” (Jeesus)
• Luuk 17:24- ”Sillä niinkuin salaman leimaus
loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on
Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin
Ihmisen Pojan päivinä:
he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina
siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja
vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.” (Ei
paikallinen tulva) (Jeesus)

VT:n sydän: Sananlaskut 8
=Viisauden henkilöitymä, preinkarnaatio
...Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. Herran pelko
on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.
Minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen ymmärrys, minulla on voima. Herra teki minut töittensä
esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.
Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.Ennenkuin
syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.
Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä, kun hän ei vielä ollut
tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.
Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän teki
vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, kun hän merelle asetti sen
rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset.
Silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen
edessänsä kaikin ajoin; leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, JA IHASTUKSENI OLIVAT
IHMISLAPSET.” = Ihmislapset luotu samaan aikaan kuin Maan perustukset.
”Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun
ovieni pieliä!
Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.
Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat,
rakastavat kuolemaa."

”Älköön kukaan saako teitä saaliiksi”
Polven notkistajat joutuivat triumfiin kahlehdittuna
• Kristittyjen tulisi nähdä epäjumalanpalvonnan typeryys
• Vrt. ”Kuun elämä”, ”Marsin elämä”
– Vielä 1950-luvullakin Kuussa kasvoi sammalta ja jäkälää.
Muka. Biogeneettisen peruslain ihmissikiön toimivat kidukset
lapsivedessä jne.

• ”Uskon kautta me ymmärrämme että maailma on
rakennettu Jumalan sanalla eikä näkyvästä” (Hp. 11:3)
• Usko ensin. Ei silti ristiriidassa tiedon tai ymmärryksen
kanssa
• Hyvän ja pahan tiedon puu oli ”KOKEMUKSEN” puu

”Jaakobin koetus”?
• Oletko valmis vaikka kuolemaan Jumalan sanan ja todistuksen tähden?
≠ Mutta et silti valmis luopumaan edes työpaikasta tai virasta
kommunistipuolueen tms. evo-juntan painostaessa?!?
– En löisi vetoa puolestasi. En usko sinua.

•
•
•
•

Homma ei mene näin
Saatana ei tule sarvet päässä vaan...
...”Valkeuden enkelinä” = tiedon ”sanansaattajana”
2 Tess. 2:9-12: “…tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta
valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden
viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet
vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala
lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen...”
• ”Nykyisyys avain menneisyyteen” ≠ Menneisyys varoittaa tulevaisuudesta
– Tuho yllätti aiemmin. Yllätys tulossa ellet varaudu.
– Jeesus viittasi ”Nooan päiviin” viitatessaan päivään jolloin ”Ihmisen Pojan merkki
näkyy idästä hamaan länteen asti”

Johanneksen evankeliumi 3:12
Jos ette usko,
kun minä puhun teille maallisista,
kuinka te uskoisitte,
jos minä puhun teille taivaallisista?

Jeremia 2:5
Mitä vääryyttä teidän isänne löysivät minusta,
kun he kääntyivät pois minusta ja lähtivät
seuraamaan turhia jumalia ja
turhanpäiväisiksi tulivat?

Itse Raamatun contra muiden kirjoitusten arvo
Kirjailija

Kirjoitusajankohta

Varhaisin kopio

Aikakuilu

Lkm

Aristofanes

450-385 eKr.

900 jKr

1200 v

10

Aristoteles

384-322 eKr.

1100 jKr.

1400 v

49*

Caesar

100-44 eKr.

900 jKr.

1000 v

10

Catullus

54 eKr.

1550 jKr.

1600 v

3

Demosthenes

383-322 eKr.

1100 jKr.

1300 v

200

Euripides

480-406 eKr.

1100 jKr.

1500 v

9

Herodotos (Historia)

480-425 eKr.

900 jKr.

1300 v

8

Livius

59 eKr.-17 jKr.

Lukretius

<55-53 eKr.

Platon (Tetralogia)

427-347 eKr.

Plinius Nuorempi (Historia)

20
1100 v

2

900 jKr.

1200 v

7

61-113 eKr.

850 jKr.

750 v

7

Sofokles

496-406 eKr.

1000 jKr.

1400 v

193

Svetonius (De Vita Caesarun)

75-160 jKr.

950 jKr.

800 v

8

Tacitus (Annals) pienemmät

100 jKr.

1100 jKr.

1000 v

20

Tykudides (Historia)

460-400 eKr.

900 jKr.

1300 v

8

Homeros (Ilias)

900 eKr.

400 jKr.

500 v

643

Uusi Testamentti

40-100 jKr.

125 jKr.*

≥300 v

5300/kreikka
+19 000

Raamatun kronikat ja
sukuluettelot kokonaisuudessaan

Ikä esikoispoikaan

Ikä es. syntymän jälkeen

Nimi/ikä

Masor.

Samar 5-teukki

Septuaginta

Masor.

Samar 5-teukki

Sept.

Kuolinvuosi

Adam/930

130

130

230

800

800

700

930

Seet/912

105

105

205

807

807

707

1042

Eenos/905

90

90

190

815

815

715

1140

Keenan/910

70

70

170

840

840

740

1235

Mahalalel/895

65

65

165

830

830

730

1290

Jered/962

162

62

162

800

785

800

1422

Hanok/65

65

65

165

300

300

200

987

Metusalem/969

187

67

167

782

653

802

1656

Lemek/777

182

53

188

595

600

565

1651

Nooa/950

500

500

500

450

450

450

2006

Adam->VP

1656

1307

2242

Seem/600

100

100

100

500

500

500

2158

Arpaksad//535

35

135

135

403

303

430

2096

[Kainaan]

-

-

[130]

-

-

[330]

Selah/433

30

130

130

403

303

330

2126

Eber/404

34

134

134

430

270

370

2187

Peleg/339

30

130

130

209

109

209

1996

Regu/339

32

132

132

207

107

207

2026

Serug/330

30

130

130

200

100

200

2049

Naahor/208

29

79

79

119

69

129

1997

Terah/205

70

70

70

135

75

135

2083

VP->Abram

290

940

1070

Abram/175

100

75

2123

Iisak/180

60

120

2228

Jaakob /147

-

2255

Abram EI Terahin esikoinen, Ussher missasi. Aadam tunsi <VP-patriarkat pl. Nooan ja Seemin; Nooa ja Seem Aabrahamin; Seem Iisain ja Jaakobin.

Preesens
Imperfekti
Perfekti
Pluskvamperfekti

Ex. 14

Ex. 15:1-18

Tuom. 4

Tuom. 5

Gen 1:1-2:3

Preesens – proosa; Mennyt aikamuoto - lyriikka

Ps. 104 Vedenpaisumus

Ps. 105; 106

Todennäköisyys sille, että Genesis 1:1-2:3 (X1 = 0.655)
proosaa eikä lyriikkaa: 0.999972604

Jesaja 48:3:
Minä olen aikoja ennen ilmoittanut
asioista ensimmäiset,
Minun suustani ne ovat lähteneet,
ja Minä olen ne kuuluttanut.
Äkkiä* Minä panin ne täytäntöön,
ja ne tapahtuivat.
*pith'ôm (heb.) suom. välittömästi,
yhtäkkiä, heti

KUKA?

MAAN IKÄ

MILLOIN?

Comte de Buffon

78 thousand years old

1779

Abraham Werner

1 million years

1786

James Hutton

Perhaps eternal, long Ages

1795

Pièrre LaPlace

Long ages

1796

Jean Lamarck

Long ages

1809

William Smith

Long ages

1835

Georges Cuvier

Long ages

1812

Charles Lyell

Millions of years

1830-1833

Lord Kelvin

20-100 million years

1862-1899

Arthur Holmes

1.6 billion years

1913

Eläinten pääjaksot. Kaksi evolutionismista historiantulkintaa
verrattuna fossiilirekisterin dataan

Muinainen maa-nisäkäs

Vanha vs
nykymajava
Vanha panda

Krokotiilin pieneminen
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17m siipiväli – nahkaisilla siivillä

Vanhoja simpukoita

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~
STACK:

