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MISSIO SAVO
23.9.2006
Kuopio, Kumpulinna
Raamattutunti
Väinö Hotti
NOOAN PÄIVINÄ

Nooa (hepr. lepo, lohdutus)
37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja
naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan
tulemus oleva" (Matt.24:37-39).
Tavallista elämää
"söivät ja joivat, naivat ja naittivat." -Tavallisia, luonnollisia ja jokapäiväisiä asioita. Voimme
ajatella, että joukossa oli paljon "kunnon kansalaisia". Kansalaiskunto ei kuitenkaan riitä, kun on
kyseessä pelastuminen.
Jumalan unohtaminen
Ihmisillä oli paljon tehtävää. He olivat arkisessa työssä niin tiiviisti, ettei ollut aikaa ajatella
Jumalaa eikä hengellisiä asioita. Heillä oli jotakin "tärkeämpää" tekemistä.
16. Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.
17. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo
valmiina'.
18. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon,
ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.
19. Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä
minut estettynä'.
20. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla' " (Luuk.14:16-20).
Pahuus huipussaan
"Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä
aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset
maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä" (1 Moos.6:5-6).
Lopun aikana pahuus kypsyy täyteen mittaansa: "Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja
joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja
joka on pyhä, pyhittyköön edelleen" (Ilm.22:11).
Lopun ajan ihmiskunnan pahuus huipentuu Antikristuksen ilmaantumiseen: "Sillä laittomuuden
salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin
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silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava
tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella
voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat
kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua" (2
Tes.2:7-10).
Väkivalta rehottaa
"Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja MAA TULI TÄYTEEN VÄKIVALTAA" (1 Moos.6:11).
Elämä kävi hyvin turvattomaksi. Ihmiset olivat sen hengen vallassa joka on tullut "varastamaan ja
tappamaan ja tuhoamaan" (Joh.10:10).
Jumalan nimissä
Kuinka paljon on väkivalta harjoitettukaan "Jumalan nimissä"! Jeesus kauhistuu kaikkea hänen
nimissään harjoitettua väkivaltaa. Kirkon historia on paradoksaalista kyllä, väkivallan historiaa.
Kirkko ei ole tyytynyt lähetyskäskyn edellyttämään evankeliumin julistukseen, vaan on
vallanhimon ohjaamana ottanut itselleen kansojen kaitsijan tehtävän. Jumala ei ole sitä kirkolleen
antanut, vaan sen antaja on saatana, joka aikoinaan tarjosi maailman herruutta Jeesuksellekin:
"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman
valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun
eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun" (Luuk.4:5-7).
Aina siellä, missä vallasta taistellaan, on väkivalta läsnä - ja veri virtaa. Rooman kirkko on
"Jumalan nimissä" surmannut ehkä 60 miljoonaa.
Islam Jumalan palvelijana
Paavin Saksan vierailun puheen sitaatti on saanut muslimimaailman kuohumaan. Benediktus XVI
lainasi 1300-luvun Bysantin keisaria, jonka mukaan profeetta Muhammad toi aikanaan mukanaan
vain ”pahoja ja epäinhimillisiä asioita kuten käskyn viedä uskoa eteenpäin miekalla”.
Kyllähän islamin sotaisuus on julkinen salaisuus. Lähes poikkeuksetta, kun terrorismista mainitaan,
sanotaan, että asialla on ollut joku muslimien ääriryhmä. Jumalan nimissä surmataan ihmisiä, joita
on käsketty rakastaa. "Pyhä sota" on innoittanut muhamettilaisia kautta vuosisatojen. Raamattu ei
tunne pyhää sotaa laisinkaan. Päinvastoin siellä luetaan kovat sanat jokaiselle murhaajalle.
"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta
asti" (Joh.8:44).
"Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole
iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi" (1 Joh.3:15).
"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja MURHAAJIEN ja huorintekijäin ja velhojen ja
epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä
palaa; tämä on toinen kuolema" (Ilm.21:8).
Vanhurskauden saarnaaja
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"Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden
kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa,
vaikka varjelikin Nooan, VANHURSKAUDEN SAARNAAJAN, ynnä seitsemän muuta, vaan
antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle" (2 Piet.2:4-5).
Nooa oli "saarnaaja". Hän kantoi vastuuta aikalaisistaan. Samanaikaisesti kun hän rakensi arkkia
hän saarnasi. Hän puhui kaiketi uteliaille katsojille, jotka tulivat ihmettelemään suuren laivan tekoa.
Hän kertoi, että Jumalan tuomion pilvet kokoontuvat taivaalle ja että ihmisten oli tehtävä parannus
pelastuakseen tuholta. On myös mahdollista, että hän levätessään saarnasi ympäristössä. Nooa oli
"vanhurskauden saarnaaja". Hän vaati kuulijoiltaan mielenmuutosta ja myös pyhää elämää. Jotkut
varmaan pilkkasivat Nooaa, toiset ehkä ajattelivat, että parannuksen teko olisi tarpeen, mutta
kukaan ei nöyrtynyt parannukseen, koska vain 8 pelastui.
Vähän pelastuneita
"jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun
valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta" (1
Piet.3:20).
Me emme tiedä, mikä oli maailman väkiluku Nooan aikaan, mutta pelastuneita oli todella vähän.
Samoin Jeesuksen tullessa toisen kerran pelastuvien luku on kovin pieni:
"Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee,
löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8).
Arkki pelastaa
Pelastuneet menivät Nooan kanssa arkkiin. Arkin ulkopuolella ei ollut pelastusta. Ei edes lähellä
oleminen pelastanut. Arkkiin oli "vain yksi ovi".
"Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna
siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen" (1 Moos.6:16).
Jeesus on ainut ovi Jumalan valtakunnan arkkiin:
"Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja
käyvä ulos ja löytävä laitumen" (Joh.10:9).
"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani" (Joh.14:6).
"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman" (Apt.4:12).
Pelastaako kaste?
"Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan
poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen kautta" (1 Piet.3:21).
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Vesi ei pelastanut
Alkuseurakunnassa tosiaan uskoontulo ja kaste kuuluivat yhteen. Nämä olivat samaa pakettia.
Voitiin sanoa: usko pelasti ja myös kaste pelasti. Tarkkaan ottaen Nooaa ei pelastanut vesi, vaan
arkki.
Kaste ja usko kuuluvat yhteen
Alkuseurakunnassa ihminen tuli ensin uskoon ja tämän jälkeen henkilö välittömästi kastettiin. Näin
uskoontulo ja kaste muodostivat yhden kiinteän paketin. Se, mikä koski uskoa, koski myös kastetta.
Tältä pohjalta on myös ymmärrettävä Jeesuksen sanat Nikodeemukselle:
"Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän
voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan" (Joh.3:5).
Ympärileikkaus ja kaste
Kastetta nimitetään "Kristuksen ympärileikkaukseksi": "ja hänessä te myös olette ympärileikatut,
ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen
ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan
olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista" (Kol.2:11-12).
Kasteen ja uskon suhde
Tämän saamme selville kun kysymme, mikä oli ympärileikkauksen ja uskon suhde.
9. Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö
ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi".
10. Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna?
Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.
11. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli
ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin
että vanhurskaus heillekin luettaisiin" (Room.4:9-11).
Ympärileikkaus tuli sen uskon sinetiksi, mikä Aabrahamilla oli jo ennen ympärileikkausta. Kaste
siis tulee USKON SINETIKSI. Alkuseurakuntakontekstissa tämä on helppo ymmärtää: ihmiset
tulivat uskoon ja välittömästi usko SINETÖITIIN KASTEELLA.
Kaste ja usko
Kaste ei yksin pelasta: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen" (Mark.16:16). "Joka on tullut uskoon ja kastettu, on pelastuva" (Risto Santala).
Alkuseurakunnassa usko asetettiin edelle. Jos kaste tulee määrääväksi, KÄRRYT ON
VALJASTETTU HEVOSEN ETEEN. Apostolien uskonoppi ei ollut sakramenttivetoinen, vaan
sana- ja uskovetoinen! Usko pelastaa ilman kastetta, mutta kaste ei pelasta ilman uskoa.
Jumalan pitkämielisyys
"jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun
valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta" (1
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Piet.3:20).
Nooa rakensi arkkia 120 vuotta - ja samalla saarnasi. Tänä aikana oli ihmisillä mahdollisuus tehdä
parannus ja muuttaa mielensä. Ihmiset käyttivät väärin tämän ajan. Jumalan pitkämielisyys ei
merkitse löperyyttä Jumalan puolelta, vaan johtaa sitä suurempaan rangaistukseen.
4. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä
tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?
5. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan
vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi" (Room.2:4-5).
Etsikkoaika
Nooan aikalaisilla oli etsikon aika 120 vuotta. He käyttivät ajan väärin. Jumala antaa itse kullekin
parannuksentekoon riittävästi aikaa:
"Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä
luopua haureudestaan" (Ilm.2:21).
Pelastuksen vapaaehtoisuus
Arkkiin ei ketään viety pakolla. Ihmisille saarnattiin ja he saivat tehdä ratkaisunsa. Tänäänkään ei
toinen voi tehdä ratkaisua meidän puolestamme; omakohtainen kannanotto tarvitaan.
"Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin
tulkoon minun tyköni ja juokoon" (Joh.7:37).
"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi" (Ilm.22:17).
Mahdollisuus rajan takana?
Onko mahdollista pelastuksen vastaanottamiseen kuoleman rajan takana? Tämä kohta liene ainut
Raamatun esiintuoma tästä asiasta:
18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta,
johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi
hengessä,
19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin
kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta" (1
Piet.3:18-20).
Tämä koskenee ainoastaan Nooan päivien etsikkoaikansa laiminlyöneitä ihmisiä. Muutoin
Raamattu ei missään tuo esille rajan tuonpuoleista mahdollisuutta. Ratkaisu on tehtävä ajassa!
Ortodoksit ovat tässä hairahtuneet samoin kuin katolinen kirkko. Luther opettaa, että poismenneem
puolesta voidaan pari kolme kertaa rukoilla ja sitten uskoa hänet Jumalan haltuun.
Esimerkillinen perheenisä
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"Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa
arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen
vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee" (Hebr.11:7).
Hän kantoi vastuuta koko perheestään. Kaikille oli oltava arkissa tilaa ja kaikki oli saatava arkkiin.
Kuinka saada kaikki perheen jäsenet pelastuksen arkkiin; siinä on kylliksi haastetta jokaiselle
perheenisälle. Oma usko on tietysti tärkeä lähtökohta.
"Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi"
(Apt.16:31).
Uskon esikuva
Nooan voimana oli usko. Se sai hänet ryhtymään ihmisten mielestä järjettömään hommaan:
rakentamaan arkkia kuivalle maalle. Usko antoi voimaa kestämään mahdollista pilkkaa ihmisten
taholta. Usko antoi voiman pitkäjänteiseen työhön.
Pyhässä pelossa
Nooan usko oli vakaata uskoa: "rakensi…pyhässä pelossa arkin."
"Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies
ja vaelsi Jumalan yhteydessä" (1 Moos.6:9).
"Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä
sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni" (1 Moos.7:1).
Taitava rakentaja
Nooan viisaus oli siinä, että hän noudatti Jumalan rakennusohjeita:
"Ja näin on sinun se rakennettava" (1 Moos.6:15).
"Ja Nooa teki näin; aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki" (1 Moos.6:22).
Seurakunnan rakentamisessa meidän tulee olla yhtä huolellisia; tehdä kaikki Jumalan sanan
mukaan!
Turvallinen arkki
Arkki tarjosi täyden turvan kaikille sisälläolijoille. Kristus-arkki tarjoaa täyden turvan kaikkia
maailman myrskyjä vastaan.
10. "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te olette menneet Jordanin yli Kanaanin maahan,
11. niin valitkaa itsellenne kaupunkeja turvakaupungeiksenne. Niihin paetkoon tappaja, joka
tapaturmaisesti on jonkun surmannut.
12. Ja nämä kaupungit olkoot teillä turvapaikkoina verenkostajalta, niin ettei tappajan tarvitse
kuolla, ennenkuin hän on ollut seurakunnan tuomittavana.
13. Ja kaupunkeja, jotka teidän on määrättävä turvakaupungeiksi, olkoon teillä kuusi.
14. Kolme kaupunkia teidän on määrättävä tältä puolelta Jordanin, ja kolme kaupunkia teidän on
määrättävä Kanaanin maasta; ne olkoot turvakaupunkeja.

7
15. Israelilaisille ja teidän keskuudessanne asuvalle muukalaiselle ja loiselle olkoot ne kuusi
kaupunkia turvapaikkoina, joihin voi paeta jokainen, joka tapaturmaisesti jonkun surmaa" (4
Moos.35:10-15).
"Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sentähden emme
pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja
kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta" (Ps.46:2-4).
"Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun
turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan". Sillä hän päästää sinut linnustajan
paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla;
hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus" (Ps.91:1-4).
"Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat,
ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle
perustettu" (Matt.7:24-25).
"Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan
heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun
Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun
Isäni kädestä" (Joh.10:27-29).
"Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova
myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet
sanoen: "Herra, auta, me hukumme". Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?"
Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat:
"Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?" (Matt.8:23-27).
"Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä
tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" (Room.8:38-39).
Vähemmistö oikeassa
Nooa perheineen muodosti pienen vähemmistön. Hän joutui alistumaan enemmistön vastalauseisiin.
Hänellä oli selkärankaa seisoa enemmistöä vastaan samoin kuin myöhemmin Danielilla ja hänen
ystävillään.
16. Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Nebukadnessar! Ei ole
tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan.
17. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa
myös sinun kädestäsi, kuningas.
18. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi
emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt" (Dan.3:16-18).
"Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka
yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä
polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt" (Dan.6:10).
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Vastavirtaan
Herran omat ovat kaikkinakin aikoina joutuneet toimimaan yleistä mielipidettä vastaan. Se on
toisaalta vaikeaa, mutta myös palkitsevaa. "Elävät kalat uivat vastavirtaan." Uskovien kiusaus on
kaikkina aikoina ollut mukautuminen.
"Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä" (Room.12:2).
Totaalinen turmelus
Synti oli saastuttanut kaiken maan päällä.
"Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä
aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat" (1 Moos.6:5).
Samoin on aikojen lopulla:
"Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet
iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden
maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle" (Jes.24:5-6).
"Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä
sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse" (Jes.24:20).
Maan lopuollinen saastuminen tapahtui, kun se otti vastaan Jumalan Pojan veren.
Nooa linkkinä
"Nooan isä Lemek oli 1 Mooseksen kirjan 5 luvun mukaan 56 vuoden vanha ensimmäisen ihmisen
Aadamin kuollessa joten Nooan isä sai kuunnella Raamatun alkuluvut suoraan silminnäkijältä.
Nooa taas eli 1 Mooseksen kirjan 11 luvun mukaan vielä 64 vuotta Aabrahamin syntymän jälkeen
ja kertoi Raamatun alkuosan tiedot suoraan Aabrahamille" (Wikipedia).
Jumalan tuomiot
1. Syntiinlankeemus, 1 Moos.3:14-24
2. Vedenpaisumus, 1 Moos.7:17-24
3. Sodoma ja Gomorra, 1 Moos.19:24-28
3. Israelin hajottaminen, 3 Moos.26:33
4. Jerusalemin hävitys, Luuk.19:41-44
5. Hitlerin vainot, Matt.27:25
6. Maan hävittäminen, 2 Piet.3:7,10-12
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