Missä ovat Eedenin kadonneet joet?
Raamatussa tulee vastaan joskus tällaisia kysymyksiä!
Niihin löytyy aina jokin selitys! Raamatussa ei ole virheitä! Käännöksissä on!

1. Mooses 2;8-14. "Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli teh
nyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle
paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun. Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui
sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; (öljyä?) ja
sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kier
tää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel (Tigris); se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on
Eufrat." - Näin oli ennen suuria maavajoamia!
Lukiessa kyseistä Mooseksen kirjaa nousee esiin kysymys: - Missä ovat alueen kaksi muuta jokea, kun niitä löytyy
vain kaksi ja Mooseksen kirjan mukaan niitä pitäisi löytyä neljä kappaletta! Alueelta löytyy vain Eufrat ja Tigris. Kaksi
jokea on hävinnyt. No ne ovat todellakin hävinneet! Asialle löytyy selitys!
- Internetissä tuli eräällä sivulla vastaan kartta, joka auttoi asian selviämistä! Lähialueella vaikuttaneesta suuresta
maanvajoamasta on kyllä ollut tietoa, joka tapahtui silloin, kun Sodoma ja Gomora hävitettiin ja Kuollut meri syntyi!
- Se tapahtui noin vuonna 2040 Adamin luomisen jälkeen!
Korkeuserojen muutos oli niin suuri, että se suuret joet hävisivät! Se vaikutti kokonaiseen maanosaan! Niin siinä
vain kävi! - On toki selvää, että tuhansien metrien korkeusmuutokset vaikuttavat myös jokien olemassaoloon. Jopa
niin että ne voivat hävitä kokonaan, kuten tässä tapauksessa kävi. - Entinen Pison joki näkyy avaruudesta käsin kuivuneena uomana. Giihon joki hävisi kokonaan siten, että sen tilalle on tullut kuollut meri ja Punainen meri.
Wikipedia kirjoitaa kyseisestä suuresta hautavajoamasta näin: - Vajoaman leveys on noin 30–100
kilometriä, syvyyden ollessa muutamasta sadasta metristä useisiin tuhansiin metreihin. Vajoama on noin
6000 km pitkä Syyriasta - Tansaniaan. Vajoama sijaitsee aktiivisella alueella, jossa mannerlaatat liukuvat
toistensa suhteen. Alueelle voi tulla helposti uusiakin maanjäristyksiä. Raamattu ennustaakin ainakin Jerusalemin alueelle tulevan maanjäristyksiä, ilmeisesti useitakin.
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Tällä alueella on ollut
suuri hautavajoama.
Pituus n 6000 km

Vajoama todistaa myös Sodoman ja
Gomoran hävityksen todella tapahtuneeksi, jota monet epäilevät!
Kannatan itse tervettä epäilyä, mutta
tosiasiat pitää myös uskoa!
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