
NOOA 1. Moos. 6-8 
Kuvat: Lastenmission Alussa-kierrekirjasta 

 

Johdanto, STOP-merkin kuva: 

Oletko koskaan nähnyt tällaista kylttiä? Mitä se tarkoittaa?  

Raamatun alussa Jumala varoitti ihmisiä vielä paljon suuremmasta vaarasta.  

 

Kuva 1 

(Kertaa lyhyesti viime kerran opetusta Kainista ja Aabelista) 

Kain eikä hänen lapsensa uskoneet Jumalaan. Eikä lapsenlapset, eikä lapsenlapsenlapset enää edes 

ajatelleet Jumalaa. Sukupolvet menivät eteenpäin. Ja vaikka siellä joukossa oli aina joku Henok tai 

muu Jumalan mies varoittamassa heitä ja ohjaamassa heitä Jumalan luo, he eivät välittäneet Juma-

lasta. 

 

Raamattu sanoo, että Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä… 1. Moos. 6:5 (NÄKY-

VIIN!) Kun Jumala loi tämän maailman, millainen se oli? Hyvä. Monessa kohtaa luomiskertomuk-

sessa sanotaan, että Jumala näki, että se mitä hän oli luonut, oli hyvä. Mutta mitä Jumala nyt näki? 

- pahuus sen, kun vain lisääntyi, ihmisten toimesta. 

 

Ihmisten ajatukset ja pyrkimykset olivat ainoastaan pahat. Osaatko kuvitella ihmistä, jonka ajatukset 

ovat yksinomaan vain pahat? Millaista olisi elää sellaisen naapurina tai huonetoverina? Hän ei osoit-

taisi vain silloin tällöin itsekkyyden hetkiä, vaan kaikki hänen ajatuksensa ja kaikki se mihin hän pyrkii 

olisi pahaa. Kauanko viihtyisit sellaisen ihmisen seurassa? Et kauaa, vaan muuttaisi muualle. Tuohon 

aikaan ei muuttamisesta ollut hyötyä, sillä kaikki olivat samanlaisia. He olivat syntisiä ihmisiä. 

 

Jumala tuli surulliseksi, kun Hän huomasi, että ihmiset, jotka Hän oli luonut, kääntyivät pois Hänestä. 

Jumala sanoi: jae 7 Eli Jumala tuhoaa kaiken. 

 

Mutta se sama synti, joka vaikutti tuolloin, vaikuttaa edelleenkin. Mekin, sinä ja minä, riitelemme, 

puhumme pahaa toisista, olemme itsekkäitä, ylpeitä, ahneita, ajamme omaa etuamme, katsomme 

tv-ohjelmia jotka vain ovat haitaksi meille. Vaikka onneksi teemme hyvääkin. Mutta sinä ja minä 

tarvitsemme saada anteeksi tänäänkin. 

 

Tiedätkö, minkä takia Jumala on antanut erilaisia käskyjä, mitä meidän tulisi noudattaa? Rakasta 

lähimmäistäsi, älä varasta, sano väärää todistusta lähimmäisestäsi… Onko Jumala julma ja kiusaa 

meitä, kun se on antanut käskyjä? – ei vaan rakkaudesta, hän tahtoo suojella sinua, hän tahtoo si-

nulle hyvää. Kun Jumala on antanut käskyn, ettei saa varastaa, niin se suojelee sinua, ettei kukaan 

saa varastaa sinulta. Myös joskus Jumala sanoo sinulle, että pysähdy – jotta vältät jonkun onnetto-

muuden, etten joudu vaaran. Jumalan käskyjen noudattamisesta seuraa sinulle hyvää.  

 

Se, että Jumala sanoi tuhoavansa kaiken, oli nopeutettu loppuratkaisu sille, mitä ihmiset olivat jo 

valinneet.  Sillä jos sä uskot Jumalaan ja etsit elämässäsi Jumalan tahtoa, niin saat siitä kyllä Jumalan 

siunauksen. Mutta jos päätätkin toimia toisin, etkä usko Jumalaan, vaan teet omiasi ja etkä halua 



kuunnella Jumalaa, siitä seuraa lopulta tuho ja kuolema. Jumala ei kuitenkaan tuhoa heti, vaan Ju-

mala antaa ihmiselle mahdollisuuden pyytää anteeksi ja uskoa häneen, koska hän rakastaa ihmistä 

ihan suunnattomasti. Oli ihminen tehnyt kuinka pahoin tahansa. Jumala rakastaa sinua, tänäänkin. 

 

Kuva 2 

Kaikki ihmiset eivät unohtaneet Jumalaa. Oli yksi mies, joka uskoi Jumalaan. Jae 6:8 Nooa, etsi sitä, 

mikä on Jumalan tahdon mukaista ja oli kuuliainen Jumalalle, eikä yhtynyt yleiseen mielipiteeseen. 

Kuinka helppoa on tehdä samalla tavalla väärin kuin muutkin tekevät ja ajatella, että asiat muuttuvat 

oikeaksi, kun vain tarpeeksi moni harrastaa samaa. Mutta ei. Jumalan Sana on ainoa oikea totuus. 

Me eletään maailmassa, jossa Jumalan sana on syrjäytetty, lyöty lokaan. Vähän on niitä, jotka Raa-

mattua lukevat, ja siihen uskovat. Eikä ole aina helppoa elää Jeesukseen uskovana tässä maailmassa. 

Mutta jokainen ihminen on vastuussa omista teoistaan Jumalalle. Yleisellä mielipiteellä ei ole sen 

asian kanssa mitään tekemistä. 

 

Nooa oli erilainen, uskis. Tekikö Nooa koskaan mitään väärää? Teki. Mutta hän usko Jumalaan ja oli 

kuuliainen hänelle ja se näkyi hänen elämässään. Muut etsivät pahuutta, Nooa etsi sitä, mikä on 

Jumalan silmissä oikein.  

 

Jumalalla oli tälle Nooalle tehtävä – mikä se oli?  

Jumala käski Nooaa rakentamaan arkin – suuren laivan, johon mennä perheensä ja eläinten kanssa. 

Arkki on suoja, kun taas laiva on sellainen joka kuskaa tavaraa tai ihmisiä paikasta toiseen.  

Arkin koko: 300 kyynärää pitkä – 50 kyynärää leveä – 30 kyynärää korkea  

 

Jumala varoitti Nooaa, että hän lähettää vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään kaiken -  vain 

arkissa ihmiset olisivat turvassa ja pelastuisivat. Lähellä ei ollut vettä. Ja maapallolla ei ehkä ollut 

vielä kertaakaan satanut tätä ennen. USKOIKO NOOA JUMALAA? Kyllä ”Nooa teki kaiken niin kuin 

Jumala oli häntä käskenyt.”  Huolimatta siitä, mitä muut ajattelivat hänestä, Nooa kuunteli ja totteli 

Jumalaa.  

 

Sinä joka uskot Jumalaan, Jumala tahtoo sinunkin kuuntelevan ja tottelevan häntä.  

*Kun luet Raamattua, ajattele, mitä Jumala siinä sanoo sinulle. Rukoile, että ymmärrät! 

>Lupaus? Varoitus? Käsky?  

*Luota Hänen lupauksiin. Varo vaaraa. Tottele Häntä; tee mitä hän pyytää. 

*Rukoile, että Jumala auttaa sinua! 

 

Jumala sanoo; toteuttakaa Sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne. 

> kuuntelet täällä, tai luet kotona ja saman tien unohdat sen. Ei niin vaan että se mitä Jumala puhuu, 

saisi olla sinulle totta.  

 

Muut eivät ehkä ymmärrä, miksi kuuntelet ja tottelet Jumalaa – he saattavat jopa pilkata sinua sen 

tähden. Aina ei ole helppoa totella Jumalaa. Ei se ollut helppoa Nooallekaan. 

Millaisissa tilanteissa on vaikeaa totella Jumalaa? (kaverit pilkkaa, tekee toisin, tai teet jotain mikä 

ei vielä näy, uskot siihen, että Jumala on sanonut, niin tapahtuu) 

 



Kuva 3 

Nooa totteli, ja rupesi rakentamaan arkkia kuivalle maalle. Miten suuri urakka se olikaan Nooalle ja 

hänen pojilleen, jotka olivat työssä mukana. Ihmiset varmaan raapivat päätään ja ihmettelivät, että 

mitä kummaa Nooa rakensi. He eivät uskoneet Nooaa, varsinkaan silloin kun hän kertoi syyn, miksi 

hän rakensi arkkia. Tulee vedenpaisumus, joka tuhoaa kaiken, vain ne, jotka tulevat arkkiin pelastuu. 

Hah, vettä ei ole lähimainkaan missään. Tyhmä rakentaa hirvittävän isoa arkkia kuivalle maalle.  Kyllä 

ne varmasti ajattelivat, että Nooa on ihan hullu.  

 

Ison arkin rakentaminen ei ollut mikään pieni operaatio, silloin ei ollut edes sellaisia työvälineitä 

kuin nykyään. Mitä arvelette, että kauanko Nooa rakensi arkkia? Ihan tarkkaan ei voida tietää, mutta 

kymmeniä vuosia, kenties jopa 120vuotta.  Koko tuon ajan, jolloin arkkia rakennettiin, Nooa varoitti 

ihmisiä tulevasta vaarasta, vedenpaisumuksesta. Kunpa he uskoisivat ennen kuin olisi liian myö-

häistä. 

 

Mistä sinun ja minun tulisi varoittaa ihmisiä?  

Taivaaseen Jumalan luo, ei pääse kuin uskomalla Jeesukseen. Mutta se varoitus on samalla ilosa-

noma. Jumala rakastaa sinua, ja jokaista maailman ihmistä, oli minkä värinen iho ja hiukset tahansa, 

niin paljon että Hän toivoo, että niin sinä kuin jokainen ihminen uskoisi Häneen, jotta saisi syntinsä 

anteeksi. Jokainen saisi elää Jeesuksen kanssa tässä elämässä ja kerran taivaassa. Saisi kokea ja ym-

märtää kuinka Jeesus rakastaa. Vielä on aikaa kertoa Jeesuksesta muille. Aikaa on siihen asti, kun 

meillä on elämää. Nyt saadaan iloiten vielä kertoa kavereille, että Jeesus rakastaa ja tahtoo pelastaa.  

 

Vuosi vuoden perään Nooa varoitti ihmisiä ja rakensi laivaa. Ehkä eräänä päivänä kaikki tuntui omi-

tuisen hiljaiselta. Ei kuulunut pauketta ja rakentamisen ääntä. Oliko Nooa perheineen lopettanut 

koko touhun? Ei.  Arkki oli valmis! Mitä Nooa nyt aikoi tehdä? Ei ollut satanut pisaraakaan vettä. 

Mutta sitten alkoi kuulua kummaa meteliä. Meteli varmaan kasvoi kasvamistaan… 

 

Kuva4 

Eläimiä alkoi lappaa kohti arkkia. Kukaan ei voinut olla huomaamatta, että jotain rupesi tapahtu-

maan ja kunnolla, kun elefantit yms. marssi arkkiin. Mitä eläimiä luulet siellä olleen tuona päivänä? 

– kaikkia eläimiä kaksi. Kuinka Nooan onnistui saada kaikki eläimet pareittain yhdestä ovesta sisälle 

arkkiin?  - Jumala toimi! Kun eläimet olivat menneet sisään, Nooa perheineen, eli hänen vaimo, 

kolme poikaa ja poikien vaimot, 8henkilöä, seurasi perässä. 

 

OVI JÄI AUKI. Päättäisivätkö muut tulla mukaan? Vielä oli tilaa. Vielä oli aikaa, mutta vaikutti siltä, 

ettei kukaan halunnut uskoa Jumalaa. Ehkä he vieläkin ajattelivat itsekseen, Hölmö Nooa! Tuolla 

sisällä hän istuu haisevien elukoiden kanssa ja odottaa sadetta. Jumala ei pakota ketään, koska hän 

rakastaa. Hän ei pakota sinua uskomaan häneen, mutta hän tarjoaa mahdollisuuden jokaiselle, si-

nullekin, löytää todellinen turvapaikka Hänen luotaan.   

 

Yhtäkkiä arkin ovi alkoi liikkua. Se alkoi sulkeutua, vaikkei Nooa siihen koskenut. Kuka sulki oven? 

Raamattu sanoo, että Herra sulki arkin oven.  Yli 100 vuoden ajan Jumala oli Nooan kautta varoitta-

nut ihmisiä siitä, että heitä rangaistaisiin heidän syntiensä tähden. Mutta ihmiset eivät kuunnelleet. 

 



Pian tumman uhkaavat pilvet peittivät taivaan. Sitten ensimmäisen pisara putoilivat. Apua! Onko-

han se totta. Oliko Nooa oikeassa? Sade alkoi ryöpytä taivaalta ja sitä Raamattu kertoo, että sitä tuli 

maan sisältäkin. 

 

Kuva 5 

Sade kesti 40 yötä ja 40 päivää, pitkän, pitkän aikaa.  Vesi peitti jopa korkeimpien vuorten huiputkin.  

Ja Nooa ja hänen perheensä ja eläimet olivat turvassa arkissa. 

 

Mitä raamattu haluaa meille sanoa kaikella tällä? 

ARKKI KUVAA JEESUSTA – Jeesus on se joka pelastaa 

Montako ovea oli arkkiin? – yksi – on vain yksi tie pelastua, saada synnit anteeksi, elää Jeesuksen 

kanssa ja päästä taivaaseen. Se on usko Jeesukseen. Kun sinä uskot Jeesukseen, sinä olet turvassa.   

Kuka sulki oven? –Jumala. Joskus meiltäkin sulkeutuu ovi; tulee aika, jolloin Jeesukseen uskominen 

on myöhäistä. Kuollaan tai Jeesus tulee takaisin ja tämän maailman elämä loppuu. Sinunkin kannat-

taa uskoa Jeesukseen tänään. Se on nimittäin ihan parasta, iloisinta, turvallisinta ja arvokkainta mitä 

voi ikinä olla. Eikä vaadi sinulta mitään.  

 

Jumala ei unohtanut Nooaa, hänen perhettään ja eläimiä sinne arkkiin vaan: 1. Moos. 8:1-5 

 

Kuva 6 

Kun maa oli kuivunut tarpeeksi, Nooa perheineen ja kaikki eläimet tulivat ulos arkista. He olivat ol-

leet arkissa yli vuoden. Kuinka oudolta ja hiljaiselta kaikki näyttikään. Vain Nooan perhe oli hengissä 

– muut olivat kuolleet, koska eivät kuunnelleet Jumalan varoitusta. Nooa perheineen rakensi alttarin 

ja he uhrasivat Jumalalle. Näin he kiittivät Jumalaa siitä, että Hän oli varjellut heitä. 

 

Kun he katsoivat taivaalle, he näkivät sateenkaaren, joka oli Jumalan lupaus siitä, ettei Hän milloin-

kaan tuhoaisi maata vedenpaisumuksella. Sinäkin saat muistaa aina, kun näet sateenkaaren, että 

Jumalan on luvannut, ettei koskaan tule vedenpaisumusta. Ja Jumala pitää lupauksensa. Ja rakastaa 

sinua ihan äärettömästi ja lupaa pitää sinusta huolen joka hetki. Jeesuksen kanssa on turvallista elää 

tätä elämää. 

--- 

KUNPA HE KAIKKI VAIN OLISIVAT USKONEET!  Uskooko tänään kaikki ihmiset Jeesukseen? 

Meitä on täällä monta, jotka uskomme. Uskot sinä? Jos et vielä usko, tahtoisit saada synnit anteeksi 

ja elää Jeesuksen kanssa? Sun ei tarvitse muuta kuin rukoilla, kääntyä Jeesuksen puoleen ja sanoa, 

vaikka näin: Jeesus, anna minulle minun syntini anteeksi. Minä haluan uskoa sinun. Kiitos, että ra-

kastat minua, olet minun kanssani joka hetki ja viet kerran taivaaseen.  

 

Saat olla varma, että hän kuulee rukouksesi ja siihen vastaa. Hän ei aja sua koskaan luotaan pois.  

Ja sinä joka uskot, Jeesukseen saat olla kuin Nooa, kertomassa pelastuksesta muille, kertomassa 

kuinka Jumala rakastaa ja tahtoo pelastaa! Se ei ole ain a helppoa, mutta se kannattaa ja Jumala itse 

antaa siihen voiman ja siunauksen! 


