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SODOMAN JA GOMORRAN HÄVITYS

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
”Sodoma ja sen naapurikaupungit Gomorra, Adma, Seboim ja Sooar (Bela)
olivat kukoistavia kaupunkeja Aabrahamin aikana. Ne kaikki olivat
eräänlaisia itsenäisiä kaupunkivaltioita, joilla oli kuningas, 1 Moos. 14:2
Kaupungit sijaitsivat hedelmällisessä Siddimin laaksossa, joka on nykyisin
Kuolleenmeren eteläosan peitossa, vrt. 14:3 Arkeologiset tutkimukset
osoittavat tämän alueen olleen asuttu jo ennen vuotta 2000 eKr. Sitten näyttää
tapahtuneen äkillinen tuhoisa luonnonmullistus, joka teki siellä asumisen
mahdottomaksi 600 vuoden ajaksi.” Lähde: DigiIRT
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b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Sodoman ja Gomorran hävityksen oletetaan tapahtuneen vuonna 2067 eKr.
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Loot, Lootin vaimo ja kaksi tytärtä sekä vävyt ja kaksi enkeliä (miestä).
2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 19-luku
Ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja
nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
Loot sanoi: "Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää
jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne." Enkelit sanoivat: "Emme,
vaan me jäämme yöksi taivasalle." Mutta Loot pyysi heitä pyytämällä, ja he
poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen taloonsa. Loot valmisti heille
aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät.
Ennen kuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet,
sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta, talon. He
huusivat Lootia sanoen hänelle: "Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi
yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin." Silloin
Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä ja sanoi:
"Älkää, veljeni, tehkö niin pahoin. Katsokaa, minulla on kaksi tytärtä, jotka
eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille, mitä tahdotte.
Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun
kattoni suojaan." Mutta he vastasivat: "Mene tiehesi!" "Tuo yksi on tullut tänne
asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me
pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä." He tunkeutuivat väkivaltaisesti
Lootin kimppuun ja kävivät murtamaan ovea. Silloin miehet (enkelit)
ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven.
He sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin
että he turhaan koettivat löytää ovea.
Miehet (enkelit) sanoivat Lootille: "Vieläkö sinulla on ketään omaista täällä?
Vie pois täältä vävysi, poikasi, tyttäresi ja kaikki, keitä sinulla kaupungissa on,
sillä me hävitämme tämän paikan. Koska huuto heistä on käynyt suureksi
Herran edessä, lähetti Herra meidät hävittämään sen." Silloin Loot meni
puhuttelemaan vävyjänsä, joiden oli aikomus ottaa hänen tyttärensä, ja sanoi:
"Nouskaa, lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän
kaupungin." Mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevan leikkiä.
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Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja
molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan
tähden." Kun Loot vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä
hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää
hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia.
Viedessään heitä ulos sanoi mies (enkeli): "Pakene henkesi tähden, älä katso
taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi."
Mutta Loot sanoi heille: "Oi herrani, ei niin! Katso, palvelijasi on saanut armon
sinun silmiesi edessä, ja suuri on sinun laupeutesi, jota olet minulle osoittanut
pelastaaksesi henkeni, mutta minä en voi päästä pakoon vuorille; pelkään,
että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen. Katso, tuolla on kaupunki
lähellä, vähän matkan päässä, paetakseni sinne; salli minun pelastua sinne onhan se vähän matkan päässä - jäädäkseni eloon." Enkeli sanoi Lootille:
"Katso, minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden; en hävitä kaupunkia, josta
puhut. Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään, ennen kuin olet
sinne saapunut." Siitä kaupunki sai nimekseen Sooar.
Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Sooariin. Herra antoi sataa Sodoman ja
Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran luota taivaasta, ja hävitti nämä
kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja
maan kasvullisuuden. Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi
taaksensa, ja niin hän muuttui suolapatsaaksi.
Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli
seisonut Herran edessä, katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko
lakeuden, ja katso, maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. Kun Jumala
tuhosi sen lakeuden kaupungit, muisti Jumala Aabrahamia ja johdatti Lootin
pois hävityksen keskeltä, hävittäessään ne kaupungit, joissa Loot oli asunut.
3. Kertomuksen keskeinen opetus
Enkelit varjelevat ihmisiä, mutta enkelien tehtävänä on myös toimia Jumalan
rangaistusten toimeenpanijoina.
Lootkaan ei ollut synnitön, mutta hän oli vanhurskas eli Jumalalle kelpaava.
”Vanhurskas on elävä uskostansa.” Hab. 2:4 Sodomasta pelastui Loot ja hänen
kaksi tytärtään. Sen sijaan Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui
suolapatsaaksi.
Sodoman ja Gomorran kohtalo on varoitus niille, jotka elävät jumalattomasti:
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”Eikä hän (Jumala) säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan,
vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi
vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Hän poltti poroksi
Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne
varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän
pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä
asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa
sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi
nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta
tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka
lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden.”
2 Piet. 2:5–10.
Matt. 11:20–24
Sitten hän (Jeesus) rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat
hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet
parannusta: "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset
teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa,
niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.
Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi
kuin teidän. Sinä, Kapernaum (Jeesuksen kotikaupunki), korotetaankohan
sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos
ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet
Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille:
Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Vedenpaisumuksesta pelastui vain Nooan perhe
Jerusalemin hävitykset vrt. ”Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja
tiedustelkaa, ja etsikää sen toreilta: jos löydätte yhdenkään, jos on
ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä annan
anteeksi Jerusalemille.” Jer. 5:1
5. Opeteltava Raamatun lause
”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että
hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”
1 Joh. 1:9
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6. Lauluehdotus VK 123 (UVK 136)
Sun enkeleittes suojan sai ennen Israel
ja jalopeurain eessä sen koki Daniel.
Pois Sodomasta johti ne hurskaan Lootinkin
Löi kahleet Pietarilta, pelasti Paavalin.
Näin olet lapsiasi ennekin varjellut
ja nuolet palavaiset pois heistä torjunut.
Sä enkelisi anna mua nytkin varjella.
Mua käsillänsä kantaa vaaroissa kaikissa.
sävel Kuortaneelta, sanat Melanchton k. 1567

7. Tehtäviä / kysymyksiä
8. Muuta huomioitavaa
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