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MATKA MARSIIN!                                                                      Väinö Hotti 

WIKIPEDIA: 

 

 

NASAn taiteilijan Les Bossinasin vuonna 1989 maalaama näkemys Marsiin laskeutuneesta 

retkikunnasta. 

 

Miehittämätön automaattinen näytteidenkeruuluotain edeltää ehkä miehitettyjä Mars-lentoja. 

Avaruusluotaimen paluuosa palaa maahan luotaimen Marsista ottamien näytteiden kanssa. 

Venäläiset lähettivät automaattisia näytteidennoutajia 1970-luvun alussa Kuuhun. 

Miehitetty Mars-lento eli retkikunnan lähettäminen Mars-planeetalle on ollut ihmiskunnan 
haaveissa jo pitkään matkan mittavista haasteista ja ratkaisemattomista teknisistä kysymyksistä 
huolimatta. Toistaiseksi miehitettyjä avaruuslentoja on tehty ainoastaan Kuuhun vuosina 1969–
1972. Lento Marsiin olisi huomattavasti vaativampi erityisesti matkan pituuden, suuremman 
moottorien ajotarpeen ja miehistön säteilyaltistumisenvuoksi. Mars-lentoa on jo kuitenkin 
suunniteltu ensimmäisen Kuu-lennon jälkeen, mutta vielä ei yksikään maa ole ryhtynyt 
hankkeeseen. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/NASA
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mars
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ajotarve
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kosminen_s%C3%A4teily
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_mission.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSR-Artist_Concept.jpg
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MAA SAASTUU 

Vääjäämätön tosiasia on, että maapallon saastumista ei voi estää. Siihen vaikuttavat monet tekijät. 

Väestö lisääntyy, teollisuus lisääntyy, liikenteen päästöt lisääntyvät, sotateollisuus kiihtyy jne. 

Tapahtuu tasaisesti maan, ilman ja vesistöjen saastuminen.  

Monet asiat ovat siis puhumassa saastumisen puolesta. Ehkä merkittävin on kuitenkin Raamatun 

ennustukset Ilmestyskirjassa (eskatologia). Näin täytyy tapahtua lopun aikana, koska ”näin on 

kirjoitettu”. Maailman parantajat taistelevat ”tutkainta vastaan”. 

MAAILMAN PARANTAMINEN 

Tämä yritys on tapahtunut jo pitemmän aikaa eri sektoreilla. Fyysinen maapallon parantaminen ja 

pelastaminen on ollut ihmiskunnan yhteinen projekti. Tosin tulokset ovat jääneet laihoiksi 

yksimielisyyden puuttuessa. Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden intressit ovat vastakkain.  

Samanaikaisesti ja rinnakkain tämän hankkeen kanssa on kiihdytetty maapallolla asumisen laadun 

parantamista. Tiedemiehet ovat askarrelleet uusien keksintöjen parissa. Elämä on pyritty saamaan 

entistä mukavammaksi. 

JOUTAVAA MEININKIÄ 

Mikään ei ole sen turhempaa puuhaa kuin maailman parantaminen. Maailma tulee loppupeleissä 

olemaan ”tulenruokaa”: 

”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". Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat 

pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että 

kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin 

varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja 

kaikki, mitä siihen on tehty, palavat” (2. Piet.3:5-10). 

KIRKON PUUHAILUT 

Kirkolle on annettu tehtäväksi varmistaa tuonpuoleinen elämä. Tämän kirkko on pahoin 

laiminlyönyt. Sekin on keskittynyt tämänpuoleisiin. 

Professori Osmo Tiililä puhalsi voimakkaasti pasuunaan: KIRKKO ON SITÄ VARTEN ETTÄ TÄÄLLÄ 

KUOLLAAN! 

Epätoivo kansoilla 

”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, 

kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä 

maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan 

pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella” (Luuk.21:25-27). 
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Tähän asti on laitettu toivo maailman parantamiseen. Tähtäily taivaalle kertoo omalta osaltaan 

tämän toivon murenemisesta. Ei jakseta enää uskoa maapallon tulevaisuuteen. Etsitään uutta 

”kotimaata”. 

Utopiaa? 

Monet pitävät Mars-matkaa toiveajatteluna. Tai sitten se on ajallisesti ”tähtitieteellisen kaukana”. 

Hirvittävän kallis se olisi ja erinomaisen riskialtis. Paluulipun saanti on yksi vaikeimpia asioita. 

Olisiko ihmisen mahdollista tulla toimeen pitempää aikaa Marsin olosuhteissa? Entä millaisia uhkia 

avaruudesta kohdistuisi Marsiin?  

Ehkä merkittävin ”kanto kaskessa” on se, ettei Raamattu tunne lainkaan tätä vaihtoehtoa.  

”Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille” (Ps.115:16). 

Kurottuminen taivaaseen oli Saatana idea ja unelma: 

”Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni 

korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen 

itseni Korkeimman vertaiseksi` (Jes.14:13,14). 

WIKIPEDIA 

Olisitko valmis jättämään ikuiset hyvästit maapallolle ja elämään loppuelämäsi Marsissa? 

 
Nasa kuvasi Marsin maisemia marraskuussa 2012. Kuvan nappasi Curiosity-mönkijä. (EPA / AOP) 

Jos vastasit kyllä, tämä voi olla mahdollisuutesi. 

Avaruusprojekti Mars One etsii vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita asettumaan aloilleen punaiselle 
planeetalle. Marsiin saapumisen ajankohta koittaa huhtikuussa 2023, kun liikkeelle lähdetään 
syyskuussa vuonna 2022. 
- Voimme saavuttaa tämän nykyisen teknologian puitteissa, mutta ainoastaan siinä tapauksessa 
että unohdamme kotiinpaluun. Nykyinen teknologia saa ihmisen Marsiin ja pysymään siellä 

http://static.iltalehti.fi/ulkomaat/marsetujh180313_ul.jpg
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hengissä, mutta paluu saman teknologian puitteissa ei yksinkertaisesti ole vielä mahdollista, 
kertoo hankkeen vetäjä Bas Lansdorp radiohaastattelussa. 

Lansdorpin mukaan matkalle etsitään "vanhan ajan löytöretkeilijöitä", joita historiassa on tunnettu 
kautta aikojen. 

Lansdorp vertaakin Mars-matkalle lähteviä valtamerten yli seilanneisiin tutkimusmatkailijoihin, 
jotka jo lähtiessään aavistivat paluun olevan vaikea tai jopa mahdoton. Toisaalta reissut olivat 
myös antoisia, koska niiden myötä ihminen löysi uusia mantereita. 

- Näidenkin ihmisten ystävät varmasti kysyivät, että mitä ihmettä sinä oikein teet ja oletko aivan 
sekaisin. Lähdet vain jonnekin, jossa ei edes ole vastaavanlaista terveydenhuoltoa, etkä edes tiedä 
mitä tarkalleen löydät. Mutta juuri näitä ihmisiä me etsimme. 

OLISIKO SE RATKAISU? 

Marsiin meno ratkaisisi ehkä monia ongelmia, muttei lopullista ongelmaa. Katoavaisuus ja 
kuolema jäisivät edelleen ihmisen tragediaksi. Marsissakin ihminen kuolisi – ehkäpä vielä 
lyhytikäisimpänä kuin maassa. Lisäksi elinolojen täydellinen muuttuminen voisi olla  vuosien 
mittaan hyvin kohtalokasta. 

”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” (1. Moos.3:19). 

”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee 
tuomio” (Hebr.9:27). 

RIKKAAN MIEHEN ONGELMA 

Rikas mies sai näkyvässä maailmassa hyvän osan, mutta hänen todellinen ongelmansa oli 
lyhytnäköisyys! 

”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti 
mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' Ja hän sanoi: 
'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni 
ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti 
lepoa, syö, juo ja iloitse'. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi 
vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy sen, joka 
kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä." (Luuk.12:16-21). 

ÄLYKKYYSOSAMÄÄRÄ 

Maallisessa yhteiskunnassa voidaan älykkyyttä ja viisautta mitata erilaisin tutkintopaperein. 
Jumalan valtakunnassa kriteerit ovat erilaiset:  

”mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus” (Luuk.16:15). 

”Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole 
tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?” (1. Kor.1:20). 

”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä 
maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas” (1. Kor.3:18). 
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Rikkaan miehen ongelma oli PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAN (PTS) puuttuminen – ja se koitui 
hänen kohtalokseen! Kuinka monelta suomalaiselta puuttuu tänään PTS – suunnitelma. Lienee 
turha sanoa, että asian laiminlyönti lankeaa pitkälti kansankirkon ja sen pappien piikkiin! 

KAUKOKAIPUU ON HYVÄKSI 

On hyvä, että ihminen kaipaa ulkopuolelle maapallon: ”Tuonne, tuonne kaipaan, tähtitarhain taa.” 

Kaipuun kohteeksi ei kuitenkaan kelpaa Kuu, Mars tai muu planeetta. Tähtäimen tulee olla paljon 
korkeammalla: uusi taivas ja uusi maa. 

”Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa 
vanhurskaus asuu” (2. Piet.3:13). 

MARS – MATKAA TÄRKEÄMPI 

Jos ihminen ei pääse Marsiin, kuolemaa pakoon, hänen  (järkevänä ja viisaana ihmisenä) tulisi 
tavoitella elämää ”tuolla puolen tähtien”, josta Raamattu luotettavasti kertoo: 

”Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, 
istuen Jumalan oikealla puolella.  Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on 
maan päällä” (Kol.3:1,2). 

MATKALIPPU ON JO MAKSETTU 

Golgatalla maksettiin kaikkien ihmisten puolesta matkalippu ”tähtien taakse” UUTEEN 
JERUSALEMIIN. Se on vain menolippu. Sieltä ei kukaan haikaile enää takaisin entiseen 
kotimaahansa (joka tosin onkin jo poltettu poroksi). Paluulipulle ei ole mitään tarvetta! 

”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää 
ajatukseen astu” (Jes.65:17). 

JOKO SINÄ OLET LUNASTANUT MATKALIPUN UUTEEN JERUSALEMIIN! Pidä kiirettä – aika on 
rajoitettu! 

PÄÄSYVAATIMUS UUDELLE PLANEETALLE 

”Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan 
ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan” (Ilm.21:27). 

”Mut ei sinne kukaan tulla saa, Synnistään ken ei oo puhdistettu. Sano, saatko nähdä Karitsaa, 
Ootko häitä varten vaatetettu?” (HLV 532:2). 

KAUKOKAIPUU – KOTIKAIPUU 

Uskovalla on sekä kaukokaipuu että kotikaipuu. ”Autuaat ovat ne , jotka kaipaavat kotiin – sillä he 
pääsevät kotiin!” 

OON VIERAS MUUKALAINEN MÄ AINA PÄÄLLÄ MAAN. MUN KOTINI EI TÄÄLLÄ ALHAALLA 
OLEKAAN. YLHÄÄLLÄ KOTI MULLA ON LUONA JUMALAN, AUTUUDEN, RAUHAN MAASSA, JA 
SINNE HALAJAN. OI, KOTI RAKKAHIN. EN LÖYDÄ VERTAA SULLE MÄ MISSÄÄN PÄÄLLÄ MAAN 
(HLV 529:1). 

 


