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Fossiilikalat todistavat Raamatun vedenpaisumuksesta 

Tässä Samuel Korhosen suomentama ateistista evoluutioteoriaa nakertava kommentaari heinäkuulta 2013.
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Tuhansien eri kalalajien luustojäänteitä löytyy säilyneinä fossiiliaineistossa kaikissa maanosissa. 
Selittääkseen vedessä asustavien eliöiden olemassaolon alueilla, joilla ei tänä päivänä ole vettä, 
uniformitarismiin uskovat geologit ovat ehdottaneet seuraavaa teoriaa. 

He uskovat, että miljoonien ja miljoonien vuosien kuluessa maamassat vähitellen vajosivat meren 
pintaa alemmas ja meri peitti maan. Tämän prosessin jälkeen jälleen vuosimiljoonien aikana näiden 
samojen maamassojen sanotaan nousseen merenpintaa korkeammalle – nyt mukanaan kuolleiden 
merielävien jäännöksiä, jotka ovat hautautuneet merenpohjan sedimentteihin ja fossiloituneet. 

Tämä selitys fossiloitumisprosessille jättää useita kysymyksiä. Näiden monien fossiloituneiden 
merenelävien hienot ja monimutkaiset rakenteet paljastavat, että fossiloitumisprosessin on täytynyt 
liittyä lyhyisiin ajanjaksoihin. Itseasiassa miljardit fossiloituneet kalat maailmanlaajuisesti paljastavat, 
että kuolema tapahtui sekunnin murto-osassa. 

Esimerkkinä voisimme tutkia lukuisia fossiileja Red Sandstone'n, alueella, joka peittää puolet 
Skotlannista. Tutkijat ovat kuvailleet tätä seutua merellisenä hautausmaana tuhansien eri paikkojen 
paljastaessa saman tuhoskenaarion. Punaisen hiekkakiven laskeuma, joka kattaa noin 10 000 
neliömailin alueen 150 jalan paksuudelta, todistaa kirkuen laaja-alaisesta katastrofista. Fossiloituneita
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kaloja löytyy siellä oudonmuotoisiksi vääntyneinä. Toiset kuolivat äkkiä uintiasennoissa. 

Samanlainen kuva voidaan löytää Pohjois-Italiasta. Todistusaineisto siellä osoittaa, että valtavat 
määrät kaloja myös tuhoutuivat äkkiä. Fossiloituneita (kivettyneitä) kalojen luurankoja löytyy 
tuhansittain liuskekivestä. Useimmiten fossiilit ovat yhteenpakkautuneita. Monissa fossiileissa on 
säilynyt jälkiä niiden nahan väristä impregnoituneena ympäröivään materiaaliin todistaen, että 
laskeuma oli tapahtunut ennen kudosten hajoamista. 

Mitä nämä fossiilit siis kertovat meille? Ilmeisesti, koska ei ole mahdollista haastatella henkilöä, joka 
tarkkaili tapahtuvaa fossiloitumisprosessia, meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä ilman silminnäkijöiden
apua. Vaikka evoluutiogeologit väittävät, että heidän gradualismin teoriansa asiallisesti selittää, mitä 
tapahtui, niin on selvää jokaiselle, jolla on avoin mieli, että tämä selitys tarvitsee tarkistusta. 

On ilmeistä, että maan historiassa on tapahtunut jotakin, joka on aiheuttanut massiivisen elämän 
tuhon – ei vain kaloille ja muille meren eläville, vaan myös maakasveille ja eläimille yhtä lailla. 
Raamatussa kerrottu Nooan vedenpaisumus on yksi mahdollinen selitys. Jumala sanoi, että Hän 
tuhosi elämän kaikkialla maailmassa tapahtumassa, johon sisältyi veden liike ja on runsaasti 
vahvistavaa todistusaineistoa, että se tapahtui. 

Lähettänyt Olli-R klo 14.03
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