
lauantai 18. huhtikuuta 2015

Pekka Reinikainen: Evoluutioteorian mahdottomuus! (TUOREET SEMINAARIVIDEOT, 
huhtikuu 2015) 

Suurin ja vakavin eksytys nykymaailmassamme on Charles Darwinin kehittämä evoluutioteoria lajien synnystä, 
josta on tullut lähestulkoon uskonto. Tällä pyritään korvaamaan maailmankaikkeuden Jumala kaiken Luojana, 
josta puhuu luomiskertomus Genesiksessä, Raamatun 1. kirjassa. Tämän evoluutio-uskonnon alkuunpanijoina 
ovat mitä varmimmin toimineet sielunvihollisen voimat demoneineen, jotka saivat Darwinin aikoinaan 
kirjoittamaan luonnonvalintaa käsittelevän tietokirjan Lajien synty, josta tuli evoluutioteorian eli kehitysopin 
perusteos. Se on vaarallinen siksi, että ateistisena teoriana se sulkee kokonaan Jumalan pois maailmastamme 
elämän alkulähteenä. Tällöin ei siis ole mitään tarvetta uskoa mihinkään Raamattuun, jossa luomiskertomus on 
keskeisellä sijalla. Evoluutio-uskonnon mukaan mitään syntiä ei ole olemassakaan, koska syntiinlankeemusta ei 
ole tapahtunut ja sen vuoksi Jeesuskin on vain taruolento, jonka ristinkuolemalla ei ole mitään merkitystä. Mitään 
kuolemanjälkeistä elämää ei myöskään ole, puhumattakaan kuoleman jälkeen tulevasta tuomiosta, vaan kaikki 
raukeaa tyhjiin elämämme päättyessä. Näin lohduton on siis kehitysuskon maailmankuva joka on johdattanut 
miljoonia ihmisiä kadotukseen paholaisen vain nauraessa tälle. Länsimaisen yhteiskunnan syvä luopumus ja 
rappiotila on vain kasvanut siitä asti kun evoluutioteoriaa alettiin opettaa koululaitoksissamme virallisena 
selityksenä elämän ja ihmisen synnylle. Nuoria iskostetaan tälle valheelle nykyisin jo alakouluiästä saakka, joten 
ei mikään ihme että yhä suurempi osa ihmisistä kokee tarkoituksettomuuden tunnetta elämässään ja kasvaa aivan 
väärään, moraalittomaan suuntaan. Totisesti Jeesus oli oikeassa kun Hän sanoi, että viimeiset päivät ennen Hänen 
tulemustaan olisivat kuin Nooan ja Lootin päiviä, jolloin kaikenlainen moraalittomuus jylläisi maailmassa ja 
väkivaltaa olisi paljon.

Siinä olikin sopivaa johdantoa seuraaviin videoihin, joissa lääkäri Pekka Reinikainen puhuu tuoreesti 
evoluutioteorian mahdottomuudesta, kun se perustuu vain toiveajatteluun ja ihmisen omaan jumalakielteiseen 
järkeilyyn. Tieteellisesti todistettua evoluutio ei missään nimessä ole, vaan kyseessä on ilmiselvästi 
uskomus/uskonto. Ja kysehän tässä on selvästikin kapinasta Luoja Jumalaa vastaan. Ihminen tahtoo olla itse oman
elämänsä herra ja siihen ei mahdu mikään yliluonnollinen auktoriteetti, joka asettaa rajoja. Kukin kärsiköön 
kuitenkin nahoissaan, mitä kapinassaan niittää. Potkun perseeseen sai kokea mahtava Lucifer'kin, luultavasti 
ensimmäinen luotu enkeliolento, joka halusi olla Jumalan vertainen tai jopa syrjäyttää Hänet valtaistuimeltaan. 
Nyt ihminen pyrkii kehittymään samaan suuntaan eli olemaan kuin Jumala (vrt. syntiinlankeemukseen Eedenin 
puutarhassa (1. Moos. 3:5), http://www.kotipetripaavola.com/newagejumalaeksytys.html). Raamatussa ihmisen 
luku on 6 ja kun se kertaistetaan kolmella, jumalallisuuden luvulla, niin saadaan pedonluku 666, joka kuvaa 
lopunajan superihmistä, Antikristusta, jossa asuu Saatana. Evoluutio on avain ihmisen kehittymiselle kohti 
maanpäällistä jumaluutta. Siksi tätä satuteoriaa pyritään iskostamaan mieliimme aina vain nuoremmassa iässä. 
Vahvat voittakoon ja ne, jotka eivät pärjää, voi muitta mukinoitta eliminoida tästä maailmasta. Tämä on silkkaa 
NWO-natsismia evoluutio-uskonnon pohjalta. Onneksi Kaikkivaltias Jumala tulee kuitenkin puuttumaan asioihin 
ja poistaa pahan maailmasta profetoidun 7-vuotisen ahdistuksen ajan jälkeen. Silloin Kristus perustaa 
tuhatvuotisen rauhanvaltakuntansa, jonka aikana Saatana on sidottuna syvyydessä (Ilm. 20:1-6). Kyytipojaksi 
Pekka Reinikaisen Vantaalla huhtikuussa 2015 järjestämälle evoluutiovastaiselle seminaariesitykselle ja siitä 
tehdyille kahdelle YouTube-videolle, joista 1. osan esittelyn hoitaa pääosin ystäväni Thomas Kämper, voidaan 
ottaa 1. Korinttolaiskirjeen 10. luvun jakeet 4-5:   

”Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan
linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan 
tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.”

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

SEMINAARIVIDEOT (Huom. linkit videoihin 
seuraavan esittelyn jälkeen joka kannattaa lukea)

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/04/pekka-reinikainen-evoluutioteorian.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/04/pekka-reinikainen-evoluutioteorian.html
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Ilm.20.html
http://www.kotipetripaavola.com/newagejumalaeksytys.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lajien_synty


Pekka Reinikainen - Genesis, Osa 1/2, todellista historiaa vai 
toiveajattelua? Vantaa 10.4.2015

Lataaja: Crystal777ful

Julkaistu 15.4.2015
"Genesis, todellista historiaa vai toiveajattelua" - tapahtuma Vantaan Minttukirkossa 10.4.2015.
Lääkäri Pekka Reinikainen esittää jälleen kerran uutta ja vahvaa todistusaineistoa evoluutio-uskontoa vastaan. 
Raamattuun voidaan luottaa 100%:n varmuudella ateistien ja evoluutiouskovaisten selityksistä riippumatta.

Tämä teksti Thomas Kämper'in:

"Älykkääseen suunnitteluun uskominen ei perustu tietämättömyyteen, vaan alati lisääntyvään 
tieteelliseen tutkimustietoon, joka enenevässä määrin kyseenalaistaa pelkän nk. tieteessä vallitsevan
sokean "sattuman ja luonnonvalinnan ynnä perinteisten evoluutiomekanismien" suorituskyvyn kaiken 
"luojana".

Tämän takia evoluutiotarinoiden kertominen täytyy lopettaa, koska ne eivät ole tieteellisiä: 
evoluutiota ei tule opettaa 'annettuna totuutena' ja pitää luonnollisesti sallia keskustelu älykkään 
suunnittelun tunnusmerkistöstä. Mikäli tämä estetään, niin evoluution opetus muuttuu uskonnon 
opetukseksi, mitä se on ollutkin tähän asti.

Tämän kanssa on kehitetty myös "uusi uskonto" nimeltään teistinen evoluutio, jonka mukaan Jumala 
olisi askarrellut erilaisten eliöiden kanssa 3,5 miljardia vuotta saadakseen lopulta aikaan ihmisen? 
Darvinistinen evoluutio ei eroa mitenkään teistisestä evoluutiosta, missä Luojalla on pelkkä takapirun
rooli.

Tämän ateistisen uskonnon takia nuoret ovat maassamme hylänneet raamatullisen uskon eikä 
vastakääntyneitä tulvi seurakuntiin. Nuorista miehistä jopa 90 prosenttia on hylännyt isiensä uskon. 
Alle 30 vuoden ikäisistä suomalaisista enää 15 % uskoo Raamatun Jumalaan. Luvut ovat samanlaisia 
muissakin länsimaissa. Tämä luopumus on seurausta uusateistien julistustyöstä ja kirkon valitseman 
teistisen evoluution opettamisesta.

Kirkoissa teistisen evoluution julistaminen johtaa näin samaan tulokseen, sillä se ei ole kyennyt 
patoamaan nuorten ulosvirtausta kirkosta vaan päinvastoin(!) lisännyt sitä, koska se ei vahvista Pyhän
Raamatun arvovaltaa.

Entä mitä Darwin sanoi teistisestä evoluutiosta? "Sellainen näkemys, että sallimus olisi järjestänyt 
kaikki eliöiden muunnelmat, tekee luonnonvalinnasta täysin tarpeettoman, ja poistaa uusien lajien 
syntymekanismista kaiken tieteellisyyden. Jos tulisin vakuuttuneeksi, että tarvitsen tällaisia 
lisäperusteluja luonnonvalinnan ohjaamalle evoluutiolle, hylkäisin moisen roskana ... pitäisin teoriaa 
luonnonvalinnasta täysin arvottomana, jos katsottaisiin, että se tarvitsee ihmeenomaista asioihin 
puuttumista missään polveutumisen vaiheessa."

Asia ei ole muuttunut miksikään ja on outoa, että eräät tahot käyttävät ateistien tehokkainta ja 
ainoata perustelua, millä he torjuvat Jumalan olemassaolon ja samalla luomisen, lankeemuksen ja 
lunastuksen.

Kysymys kuuluukin, että miksi tätä ateistien tehokkainta ja ainoaa keinoa mitätöidä Jumala sitten 
julistetaan kirkoissa?

Näin tekemällä julistaja säästyy siltä pilkalta, mikä kohdistuu luonnossa havaittavan älykkään 
suunnittelun esille tuojiin.

Tämä seminaari haastaa suunnittelulle sokeat evolutionistit, joilta tulee selitykseksi vain tarinaa - 

https://www.youtube.com/channel/UCFfDaZ19AS4rBkuaqTkIFlQ


satuja!

Ovatko evolutionistien tarinat uskottavia? Tarinat ovat tarinoita, kertoi ne sitten kuinka arvostettu 
ateistiprofessori tahansa. Tärkeintä on ajatella itse eikä uskoa ihmisjärkeilyyn, joka on aina 
osoittautunut virheelliseksi. Jumalan viisaus tulee kyllä Hänen teoissaan esiin. Sen havaitsemiseen ei 
tarvita mitään oppiarvoja!

Paras tapa vastata tähän haasteeseen on kyseenalaistaa kaikki evolutionistinen julistustyö, koska se 
on uskontoa eikä tiedettä.

Tämä onnistuu luonnontieteellisen havaintoaineiston avulla. Uskon ei missään tapauksessa tarvitse 
olla sokeaa! Parempi argumentti voittakoon. On syytä ryhtyä ajattelemaan itse. Humpuuki on 
humpuukia, vaikka sen esittäisi kuinka arvostettu
auktoriteetti tahansa.

Jokainen tehköön itse omat johtopäätöksensä tässä seminaarissa tarjolla olevan aineiston 
perusteella.

Jumala kehottaa meitä oppimaan Hänen luomakunnastaan. Usko älykkääseen suunnitteluun ei 
suinkaan ole sokeaa, kuten ateistit mielellään väittävät, vaan perustuu luonnosta tehtyihin 
havaintoihin ja evoluution ilmeiset rajat perustuvat kokemusperäisen tieteen tutkimustuloksiin 
(Room.1:19,20).

Lääkäri Pekka Reinikainen tuo esille kumoamattomia tosiasioita, joilla evoluutioteorialle annetaan 
Siperiaakin kylmempää kyytiä ja osoitetaan, että Pyhä Raamattu on kirjaimellisesti totta ja 
tieteellisesti tarkka! Seminaarin alustaa teologi Thomas Kämper. Seminaari on pidetty Vantaan 
Minttukirkossa 10.4.2015.

Rohkenetko katsoa ja päivittää tietokantasi 2015 päivitykseen näissä asioissa?"

https://www.youtube.com/watch?v=DM7f2NQWdyQ

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

Pekka Reinikainen - Genesis, Osa 2/2, todellista historiaa vai 
toiveajattelua? Vantaa 10.4.2015

Lataaja: Crystal777ful

Julkaistu 17.4.2015
"Genesis, todellista historiaa vai toiveajattelua" - tapahtuma Vantaan Minttukirkossa 10.4.2015.
Lääkäri Pekka Reinikainen esittää jälleen kerran uutta ja vahvaa todistusaineistoa evoluutio-uskontoa vastaan. 
Raamattuun voidaan luottaa 100%:n varmuudella ateistien ja evoluutiouskovaisten selityksistä riippumatta.

Tämä on kysymys&vastaus -osio, Pekka Reinikainen vastaa joihinkin yleisön esittämiin kysymyksiin. 
Videon lopussa nähdään Genesis-tapahtuman juliste-stream

https://www.youtube.com/watch?v=PpxHUY-vF38 

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

Tässä muita evoluutiokriittisiä videoita, joita löytyy YouTube-kanaviltani. 
Kannattaa tsekata.

https://www.youtube.com/watch?v=DM7f2NQWdyQ
https://www.youtube.com/watch?v=PpxHUY-vF38
https://www.youtube.com/channel/UCFfDaZ19AS4rBkuaqTkIFlQ


Pekka Reinikainen julistaa kreationismia Risteyspaikka-seurakunnassa 1.11.2012 (Osa 1)

https://www.youtube.com/watch?v=ZzR_NzPwXp0

Pekka Reinikainen julistaa kreationismia Risteyspaikka-seurakunnassa 1.11.2012 (Osa 2)

https://www.youtube.com/watch?v=mu-CNCx5jUs

Luomisen ihmeitä -seminaari 10.9.2013 Liesikappelissa (Osa 1/2)

https://www.youtube.com/watch?v=LYWDCJzLeBs

Luomisen ihmeitä -seminaari 10.9.2013 Liesikappelissa (Osa 2/2)

https://www.youtube.com/watch?v=j_zveio8EaI

Thomas Kämper 8.10.2014 kotonaan Vantaalla

https://www.youtube.com/watch?v=9_E6PdA-T8s (Evoluutioteoria on kumottu tieteellisin perustein!)

Lähettänyt Olli-R klo 0.30

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/04/pekka-reinikainen-evoluutioteorian.html
https://www.youtube.com/watch?v=9_E6PdA-T8s
https://www.youtube.com/watch?v=j_zveio8EaI
https://www.youtube.com/watch?v=LYWDCJzLeBs
https://www.youtube.com/watch?v=mu-CNCx5jUs
https://www.youtube.com/watch?v=ZzR_NzPwXp0
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