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Todisteita Nooan vedenpaisumuksesta kun 100 mammutin syöksyhammasta 
takavarikoidaan tullissa 

Tässä Raamatun vedenpaisumuskertomusta vahvistava artikkeli kun Venäjän ikiroudasta kaivettuja mammuttien 
syöksyhampaita ja villasarvikuonojen sarvia yritettiin salakuljettaa Venäjältä Kiinaan hiljattain. Pitää muistaa, että
nämä eläimet elivät trooppisilla kasveilla, joten alue, joka nyt on Arktis, oli muutama tuhat vuotta sitten täysin 
erilainen. Tämä tosiasia toimii muistutuksena ja varoituksena siitä, että tulossa on uusi sukupuuttoon kuolemisen 
tapahtuma, sillä armonaika on lopussa Jeesuksen toisen tulemisen myötä. Jokaisen, joka ei vielä ole uskossa, on 
syytä varmistaa ikuinen pelastus vastaanottamalla Jeesus Herrakseen, sillä edessä on hirvittävät ajat. Artikkelin 
suomensi: Samuel Korhonen

-----------------------

Varoitus isolla kun 100 mammutin
syöksyhammasta takavarikoidaan

Warning writ large as 100 mammoth tusks are seized

by Pat Franklin 12/04/2017

No niin. Jotkut tuhmat ihmiset on saatu kiinni salakuljettamassa yli tonnin
painosta mammutin syöksyhampaita Venäjältä Kiinaan. Sata mammutin
syöksyhammasta sekä 37 villasarvikuonon sarvea on kaikki 
takavarikoitu Kiinan tullissa. Mutta älä välitä, Venäjän ikiroudassa,
josta ne tulevat, on niitä paljon lisää – BBC:n mukaan arviolta 10
miljoonaa mammutin raatoa. Tämä on lisätodiste Nooan
vedenpaisumuksesta niille, joilla on silmät nähdä ja aivot ajatella. 

Tämä suunnaton isojen eläinten populaatio asutti jotakin sellaista, joka
nyt on valtava jäinen tundra, jossa on hyvin vähän syötävää millekään eläimelle. Ne muodostavat nyt 
jättiläismäisen norsunluuvaraston, kun niiden raatoja kaivetaan esiin ja syöksyhampaat poistetaan. 
Itseasiassa mammutit ovat suurin norsunluun lähde. 

Ja mitä sitten söivät nämä suunnattomat kasvissyöjien laumat? Ne
herkuttelivat rehevillä trooppisilla kasveilla, jotka peittivät alueen, joka nyt
on Arktis. Joidenkin suusta löytyy jopa jäänteitä niiden viimeisestä
ateriasta – jota ne pureskelivat, kun vedenpaisumus ympäröi ne! 

Väitetään, että nämä kiehtovat eläimet kuolivat sukupuuttoon noin 10 000
vuotta sitten, mutta tosiasiassa se oli noin 4500 vuotta sitten, kun vedenpaisumuksen vedet peittivät 
koko planeetan tappaen kaikki ilmaa hengittävät oliot, paitsi niitä, jotka Nooa oli ottanut arkkiin. 

Todisteita vedenpaisumuksesta on kaikkialla maailmassa, mutta tiedemiehet katsovat paremmaksi 
jättää ne vaille huomiota. Vedenpaisumus on se suuri 'sukupuuttoon kuolemisen tapahtuma', jonka he 
joskus mainitsevat, kun 95% muinaisen maailman lajeista äkkiä tuhoutuivat, hautautuivat 
sedimentteihin, jotka muodostavat fossiilikerrokset kaikkialla maailmassa, tai kuten mammuttien 
kohdalla, jotka säilyivät Venäjän syväjäässä, joka tunnetaan myös ikiroutana (permafrost). 

Vedenpaisumus oli varmasti dinosaurusten loppu, tai suurimman osan niistä, koska selvästikin 
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muutamia nuoria yksilöitä otettiin arkkiin ja jotkut lajit selvisivät, kunnes ihmiset lopulta tuhosivat ne 
täydellisesti. Sanon vain, että onneksi!

Todisteet Nooan vedenpaisumuksesta ovat kaikki niin selviä, niin näkyviä maan topografiassa, 
kallioseinämien kerroksissa, fossiiliaineistossa ja kirjoitetussa historiassa – Jumalan Sanassa, 
Raamatussa. Lue, harkitse, ajattele!

Jumala tuomitsi muinaisen maailman pyyhkäisemällä sen paljolti pois ja pian on tulossa uusi 
sukupuuttoon kuolemisen tapahtuma, ihmiset! Jumalaa ei pilkata ikuisesti! Hän on niin pitkämielinen, 
niin rakastava. Hän ei tahdo kenenkään hukkuvan eikä jäävän Hänen suuren pelastussuunnitelmansa 
ulkopuolelle.

Olemme nyt suunnilleen sillä huimaavalla rajalla, aivan armonajan lopussa, tarjous ilmaisesta 
pelastuksesta pöydällä ja Taivaan ovi apposen auki. Kaikki, mitä meidän on tehtävä ollaksemme 
iankaikkisesti pelastettuja, on, että vastaanotamme Jeesuksen Kristuksen Herraksemme, pyydämme 
Häntä antamaan anteeksi hirvittävät syntimme ja tekemään meistä Hänen kansaansa. Jeesus sanoi, 
että ellemme 'synny uudesti', emme koskaan voi nähdä Taivasta; ja meistä tulee uudestisyntyneitä, 
uusia luomuksia, kun vastaanotamme Hänet Herranamme ja Vapahtajanamme. 

Tämä kaikki on tulossa raikuvaan päätökseen, rakkaat ystävät! Armon aika on kutakuinkin ohi. 
Raamattu sanoo sen näin: ”kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut.” Toisin sanoen, kun viimeinen 
pelastukseen määrätty ihminen tulee uskoon Kristukseen, niin siinä se on. 

Ovi sulkeutuu. 2000 vuoden seurakunta-aika on ohi. Aika, jolloin voit varmistaa ikuisen pelastuksesi 
vastaanottamalla Jeesuksen Herranasi, on ohi. Voit silti pystyä tulemaan uskoon, mutta se on sinulle 
paljon vaikeampaa ja olet menettänyt parhaan ajan. 

Rakkaat ystävät, edessä on hirvittävät ajat. Karvaisilla mammuteilla oli hienot ajat syödä trooppista 
kasvillisuutta, joka kukoisti pohjoisnavalla niiden aikana. Yhtäkkiä tuo aika oli ohi. Jumala lähetti 
vedenpaisumuksen. Mammutit hukkuivat ja niitä kaivetaan tänä päivänä ylös trooppinen ruoka edelleen
suussaan ja mahassaan. Kaikkialla. 

Raamattu kertoo, mitä on tulossa ja se on kirjaimellisesti hirveää. Et halua olla maan päällä, kun Suuri 
Ahdistus puhkeaa kaikessa jumalallisessa rajuudessaan. Haluat olla turvassa paikassa, jota Jeesus 
sanoi menevänsä valmistamaan meille, ihmeellistä rauhan ja kirkkauden paikkaa, paikkaa, jossa 
Jumala asuu ja jossa Hän tahtoo meidän olevan. Paikkaa, jossa voimme vihdoinkin olla tyytyväisiä, kun
kaikki Jumalan antama potentiaalimme on täysin käytössä. 

Jumala ei kuitenkaan vedä sinua ikuisesti. Sielusi kuuluu sinulle eikä Jumala pakota ketään 
rakastamaan itseään. Voit päättää hyljätä Hänen Poikansa Jeesuksen. Hän kunnioittaa vapaan tahtosi 
ratkaisua ja antaa sinun tuomita itsesi iankaikkisuuteen helvetissä. 

Se ei ole Hänen tahtonsa. Hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan. Jos päädyt sinne, se johtuu siitä, 
että hylkäsit Jeesuksen, hylkäsit jokaisen kutsun avata sydämesi Hänelle. 

Nuo mammutit ovat uutisissa tänä päivänä ja mitä varoitusta ne edustavatkaan niille, joilla on silmät 
nähdä. 
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