Puheeni Radio Deissä 20.11.2006
Nooa ja Loot lopun ajassa
Tällä viikolla puhutaan kirkkovuodessa valvomisesta. Jeesus kehot
taa meitä valvomaan, jotta olisimme valmiit kohtaamaan Hänet mil
loin tahansa joko oman kuolemamme tai Hänen paluunsa kautta.
Jeesus ottaa kaksi Vanhan testamentin henkilöä - Nooan ja Lootin esimerkiksi siitä, millaista on maailman meno juuri ennen Hänen tu
lemustaan. Luukas kirjoittaa evankeliuminsa luvussa 17:

26. "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä ole
va. 27. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttä
riään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli
ja tuhosi heidät kaikki.
28. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat,
ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. 29. Mutta sinä päivänä,
jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se
tuhosi heidät kaikki.
30. "Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”
Kaikki ihmiset olivat syntisiä Nooan ja Lootin aikana. Raamatussa
sanotaan Nooan aikalaisista: ”Herra näki, että ihmisten pahuus li
sääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä
olivat kauttaaltaan pahat.” 1 Moos 6:5 ja Sodomasta: ”Sisaresi So
doman synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen yltäkylläistä
ja huoletonta elämää, mutta kurjalle ja köyhälle hän ei avannut
kättään. He kävivät yhä julkeammiksi ja ryhtyivät minua uhmaten
yhä uusiin iljettävyyksiin…” Hes 16:49-50
Mutta nyt Jeesus ei korosta ihmisten syntisyyttä. He elivät silloin
ihan tavallista, poroporvarillista, mukavaa elämää. He söivät ja joi
vat, menivät naimisiin, tekivät lapsia, ostivat ja myivät, istuttivat ja
rakensivat.

Mikä sitten oli näiden ihmisten ongelma? Se oli välinpitämättömyys!
He eivät välittäneet kuulla ja uskoa Nooan ja Lootin puhetta heitä
uhkaavasta vaarasta. Heillä olisi ollut mahdollisuus pelastua kata
strofista, mutta kun ei! Niinpä he tuhoutuivat hengellisen välinpitä
mättömyytensä tähden.
Miksi Jeesus otti lopun ajoista puhuessaan esille juuri nämä kaksi
uskovaa henkilöä? Hänellä täytyi olla siihen pätevä syy. Katsotaan
pa hetki näitä henkilöitä.
Mitä yhteistä oli Nooalla ja Lootilla? Kolme asiaa:
1) He olivat molemmat uskovia.
Nooa: ”Nooa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuh
teeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena”. 1 Ms 6:9
Loot: ”Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun
hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuunte
lemaan heidän jumalattomuuttaan.” 2 Piet 2:8
2) Jumala pelasti Nooan ja Lootin heidän uskonsa tähden
Pietari kirjoittaa, miten ”Jumala ei säästänyt muinaisajan maailmaa,
vaan antoi vedenpaisumuksen hyökyä yli jumalattoman ihmiskun
nan. Kuitenkin hän pelasti Nooan, vanhurskauden julistajan, ja seit
semän muuta.
6. Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran kaupungit polttamalla ne
poroksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen ju
malattomille. 7. Sen sijaan hän pelasti hurskaan Lootin, jonka miel
tä jumalattomien riettaus painoi.” 2 Piet 2:5-7
3) Nooa ja Loot elivät molemmat ikään kuin lopun aikaa.
Heidän oma sukupolvensa kuoli siinä katastrofissa, joka heitä koh
tasi.
Mutta Nooa ja Loot olivat myös erilaisia uskovia ja juuri sen tähden
Jeesus otti heidät esille tässä yhteydessä. Mitä eroa heillä oli?

Nooa
Otetaan ensin Nooa. Heprealaiskirje kertoo uskon sankareista, mut
ta Lootista siellä ei ole mitään mainintaa! Jakeessa 7 sanotaan ”Us
ko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen
sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä.”
Miten Nooan usko näkyi käytännössä? Raamattu jatkaa: ”Hän ra
kensi arkin, ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa
langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien pe
rinnön, vanhurskauden”. Heb 11:7
Nooa ei vain pelastunut perheineen uskon kautta, vaan hän sai
myös palkkion: Hän peri uuden maailman ja sai siellä uuden tehtä
vän. Hän sai saman siunaukseen ja tehtävän kuin Aatami ja Eeva
vanhassa maailmassa: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttä
kää maa”. 1 Ms 9:1 – Näin Nooasta tuli uuden ihmiskunnan isä. Hä
nestä polveutuvat kaikki ihmiset hänen jälkeensä.
Loot
No mitä Lootille tapahtui? 1 Mooseksen kirja kertoo, että erotes
saan sedästään Abramista Loot siirtyi telttoineen alangon kaupun
kien liepeille ja päätyi lopulta Sodomaan. 1 Ms 13:12 – Sitten Hän
myi suuren karjansa ja asettui taloksi Sodomaan.
Millainen kaupunki Sodoma oli? Raamattu sanoo, että ”Sodoman
asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vas
taan.” 1 Ms 10:13 - Tällaisessa paikassa Loot pyrki ja pääsi kau
punginvaltuustoon, sillä Raamattu sanoo, että ”Loot istui Sodoman
portissa.” 1 Ms 19:1 - Vähän myöhemmin kaupunkilaiset sanoivat
hänestä: ”Tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan, ja hän
pyrkii jo määräilemään meitä” 1 Ms 19:9
Koska Sodoma oli niin syntinen kaupunki, Jumala joutui hävittä
mään sen. Mutta Hän ei voinut tehdä sitä niin kauan kuin Loot oli
siellä perheineen. ”Viedessään heitä ulos toinen miehistä sanoi Loo

tille: "Pakene henkesi edestä! Älä katso taaksesi äläkä pysähdy en
nen kuin olet päässyt pois tältä tasangolta. Pakene vuoristoon,
muuten olet mennyttä." … 22. Pakene kiireesti sinne, sillä minä en
voi tehdä mitään ennen kuin olet siellä." – 1 Ms 12: 17,22
Enkelit joutuivat raahaamaan Lootin väkisin ulos kaupungista. Il
man setänsä Abramin esirukousta ja rohkeaa tinkimistä Jumalan
kanssa Loot olisi ehkä itsekin tuhoutunut kaupungin mukana. Mutta
hän pelastui uskonsa kautta ”ikään kuin tulen lävitse” niin kuin Paa
vali asian ilmaisee 1 Korinttolaiskirjeen luvussa 3.
Paetessaan Sodomasta Loot menetti vaimonsa, joka oli mielistynyt
tähän maailmaan. Myös Lootin koko elämäntyö tuhoutui siinä tules
sa, joka poltti poroksi Sodoman - juuri sen kaupungin, jonne hän oli
asettunut asumaan ja jossa hän oli luonut itselleen uran ja tehnyt
itselleen mukavan elämän.
Rakkaat ystävät. Raamattu sanoo: Herra siis voi pelastaa koetuk
sesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa
rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää 2 Piet 2:9 - Mihin
joukkoon me kuulumme tällä hetkellä? Meillä on kolme vaihtoehtoa.
Me voimme kuulua:
1) niihin välinpitämättömiin ihmisiin, jotka huomaavat kerran liian
myöhään, että parannus jäi tekemättä. He tuhoutuvat Jeesuksen
tullessa. Vai kuulummeko
2) niihin lihallisiin uskoviin, jotka hurskaan Lootin tavoin yrittävät
elää mahdollisimman lähellä tätä maailmaa ja kuitenkin säilyä us
kossa. He kyllä pelastuvat uskosta Jeesuksen ja toisten uskovien
esirukousten ansiosta, mutta heidän elämäntyönsä tuhoutuu Jee
suksen tullessa. Vai kuulummeko
3) niihin hengellisiin uskoviin, jotka Nooan tavoin uskollisesti kuun
televat ja noudattavat Jumalan Sanaa sekä elävät ehyellä sydämellä

Jeesusta seuraten. He tekevät niin vaikka se maksaisi heille muiden
pilkan, sillä he tietävät, että tullessaan takaisin Jeesus maksaa heil
le palkan.
Rakkaat ystävät, jos me tahdomme pelastua, meidän on ratkaistava
suhteemme Jeesukseen tämän elämän aikana. Me emme voi tehdä
sitä enää kuoltuamme. Jos sinä et ole vielä koskaan avannut sy
däntäsi Jeesukselle, tee se nyt. Sano Hänelle: ”Rakas Jeesus. Tie
dän, etten ole elänyt niin kuin sinä olisit tahtonut. Anna minulle
syntini anteeksi ja ota minut omaksesi. Tule sydämeeni ja auta mi
nua elämään tahtosi mukaan elämäni loppuun saakka.”
Sinulle, joka olet yrittänyt elää kokonaan Jeesukselle ja koet surke
asti epäonnistuneesi siinä, sanon: tunnusta tässä hetkessä Jumalal
le rikkomuksesi ja laiminlyöntisi. Ja kuule Herran Sana: Jeesuksen
Kristuksen tähden Jumala antaa anteeksi kaikki sinun syntisi ja lai
minlyöntisi. Tämän anteeksiantamuksen julistan sinulle Isän (+) ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ota nyt vastaan täysi vapautus kai
kesta syyllisyydestäsi ja riittämättömyydestäsi. Herra sanoo: ”Minä,
minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden, enkä
muista sinun syntejäsi.” Jes 43:25
Lähde nyt uudelleen seuraamaan Jeesusta koko sydämestäsi. Jatka
elämääsi tästä eteenpäin Jumalan armon varassa luottaen siihen,
että Hän täyttää sinua jatkuvasti Pyhällä Hengellä. Niin sinä olet jo
ka hetki valmis kohtaamaan Jeesuksen.
Laulu: Anna kaikki tai ei mitään. (Simojoki)

