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Nooa 1. Moos. 6–8 – Tee se, mitä Hän sanoo! 

Kuvat: Freebibleimages.org / YoPlace.com 

 

Johdanto: (näytä liikennemerkkien kuvia)  

Mitä nämä on? Liikennemerkkejä. Varoistumerkkejä, kielto- ja rajoitusmerkkejä, etuajo-oikeus – ja väistämismerkkejä, 

ohje- ja määräysmerkkejä. Mihin niitä tarvitaan? Ne ovat ohjeet, miten tulee toimia, jotta liikkuminen on turvallista 

sinulle ja muille liikenteessä oleville ja niitä tulee noudattaa, jotta pääset turvallisesti perille.  

  

Jumalakin on antanut meille erilaisia ohjeita Raamatussa, jotka ovat kuin liikennemerkkejä. Hän varoittaa, opastaa, 

käskee, antaa lupauksia jne.  Kun Jumala on antanut ohjeet, niitä täytyy totella, jotta niistä on hyötyä ja iloa. Raamattu 

sanoo meille: Joh. 2:5 (ääneen, näkyviin) Jo Raamatun alussa Jumala varoitti ihmisiä paljon suuremmasta vaarasta 

kuin mitä liikenteessä voi olla ja opasti, miten siitä pelastuu. 

 

Kuva 1 

Jumala loi kaiken alun perin hyväksi, mutta ihminen oli tottelematon Jumalalle ja lankesi syntiin ja silloin kaikki pahuus 

tuli maailmaan. Kaikki Adamin ja Eevan jälkeläiset ovat olleet syntisiä Jo Raamatun alkulehdillä kerrotaan, kuinka Herra 

näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä. Ihmisten ajatukset ja pyrkimykset olivat ainoastaan pahat. Jumala tuli 

siitä tosi murheelliseksi ja sanoi: 1. Moos. 6:7. Eli Jumala päätti tuhota kaiken. Se oli nopeutettu loppuratkaisu sille, 

mitä ihmiset olivat jo itse valinneet.  

 

Kuva 2 

Sama synti, joka vaikutti tuolloin, vaikuttaa edelleenkin. Mekin riitelemme, puhumme pahaa toisista, olemme itsek-

käitä, ylpeitä, ahneita, ajamme omaa etuamme ja toimimme vastoin Jumalan antamia ohjeita. Minkä takia Jumala on 

antanut meille erilaisia käskyjä, mitä meidän tulis noudattaa? (näytä laintaulut) Onko Jumala julma ja kiusaa meitä? 

Ei, vaan hän rakastaa ja tahtoo suojella sinua. Kun Jumala antoi käskyn, ettei saa varastaa, se suojelee sua, ettei ku-

kaan saa varastaa sulta. Joskus Jumala sanoo sulle, että pysähdy, jotta vältät jonkun onnettomuuden, ettet joudu 

vaaraan. Jumalan käskyjen noudattamisesta seuraa sinulle hyvää.  

 

Kun sä uskot Jumalaan ja etsit elämässäsi Jumalan tahtoa, sillä on siunaus elämällesi. Jos päätätkin tietoisesti toimia 

toisin, etkä välitä Jumalasta, vaan teet omiasi, siitä ei seuraa mitään hyvää. Jumala ei kuitenkaan tuhoa heti, vaan 

antaa mahdollisuuden pysähtyä ja valita toisin; pyytää anteeksi ja uskoa Jeesukseen, koska hän rakastaa jokaista ihan 

suunnattomasti. Olitpa tehnyt kuinka pahoin tahansa, Jumala rakastaa sinua ja tahtoo antaa sulle anteeksi. 

 

Kuva 3 

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

on Jumalan tahto 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 tekee niin. Mutta 

ei, Jumalan Sana on ainoa oikea totuus. Elämme maailmassa, jossa Jumalan sana on syrjäytetty, siitä ei välitetä, vaan 

sanotaan ennemmin, että se on vanhentunut kirja, vain hullut uskovat Raamattuun. Vähän on niitä, jotka Raamattua 

lukevat ja sen mukaan tahtovat elää, eikä siksi ole aina helppoa elää Jeesukseen uskovana tässä maailmassa. Jokainen 

ihminen on kuitenkin vastuussa omista teoistaan Jumalalle, myös minä ja sinä. Jumalan edessä ei auta selitellä vääriä 

tekoja ja sanoja tms. syntiä, että muutkin tekivät niin. Jumala on pyhä Jumala, joka vihaa syntiä.  

 

Nooa oli erilainen, hän oli rohkeasti Jumalaan uskova. Tekikö Nooa koskaan mitään väärää? Teki, mutta kun hän uskoi 

Jumalaan, hän sai syntinsä anteeksi. Hän ei kulkenut muiden mukana; kun toiset teki pahaa, Nooa etsi sitä, mikä on 

Jumalan silmissä oikein. Jumalalla oli Nooalle myös tehtävä, mikä?  

 

Kuva 4 

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: 150 metriä pitkä, 25 metriä leveä, 

15metriä korkea (Näytä erilliset kuvat) Jumala varoitti Nooaa, että hän lähettää vedenpaisumuksen maan päälle hä-

vittämään kaiken, vain arkissa ihmiset olisivat turvassa ja pelastuisivat. Lähellä ei ollut vettä eikä maapallolla ehkä ollut 



Nooa – Tee se, mitä Hän sanoo! - 1. Moos. 5–9 

vielä kertaakaan satanut tätä ennen. Uskoiko Nooa Jumalaa? Kyllä ”Nooa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käske-

nyt.” 1. Moos. 5:22 Hän toimi niin kuin meitäkin kehotetaan toimimaan: Joh. 2:5 (ääneen, näkyviin) 

 

Jumala tahtoo sinunkin kuuntelevan ja tottelevan häntä.  

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

vai kenties varoitus Jumalalta?  

*Luota Jumalan lupauksiin. Varo vaaraa, josta Jumala sinua varoittaa. Tottele Häntä; tee mitä hän pyytää. 

*Rukoile, että Jumala auttaa sinua! Itsessäsi et pysty, Jumala on apusi. 

Se, mitä Raamatusta luet tai kuulet, ota se todesta sun elämään, toimi Jeesuksen avulla niin kuin sana sanoo.  

 

Kuva 5 

Nooa totteli ja rupesi rakentamaan arkkia kuivalle maalle; miten suuri urakka se olikaan. Ihmiset varmasti ihmettelivät, 

mitä kummaa Nooa rakensi. He eivät uskoneet, että tulee vedenpaisumus, joka tuhoaa kaiken ja vain he, jotka tulevat 

arkkiin, pelastuvat. Kenties he ajattelivat, että hahhah, vettä ei ole lähimainkaan missään; vain tyhmä rakentaa hirvit-

tävän isoa arkkia kuivalle maalle, Nooa on ihan hullu. No, en tiiä, mitä ne oikeesti ajatteli, kun Raamattu ei sitä kerro. 

Mut luulen, että arkin rakentaminen ja ihmisten kommenttien kuunteleminen ei ollut Nooalle aina helppoa. Varmaan 

kuuli monenlaista pilkkaa ja ivaa. 

 

Millaisissa tilanteissa on vaikeaa totella Jumalaa? Sun kaverit tekevät just toisin kuin mikä on Jumalan tahto, kaverit 

ei usko Jumalaan, eikä siksi ymmärrä, miksi sinä luet Raamattua ja tahdot elää sen mukaan ja voivat pilkata sua uskosi 

tähden. Uskossa elämäinen on myös sitä, että monia asioita ei vielä näy, mutta täytyy mennä eteenpäin luottaen sii-

hen, että tapahtuu niin kuin Jumala on sanonut.  

 

Ison arkin rakentaminen ei ollut mikään pieni operaatio, silloin ei ollut edes sellaisia työvälineitä kuin nykyään. Mitä 

arvelet, 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 myöhäistä.  Mistä sinun ja minun tulisi varoittaa toisia?  

 

Kuva 6 

Synnistä. Se on pahempi vaara kuin mikään muu; voit hukkua sun synteihisi eli joutua eroon Jumalasta. Jumala sanoo, 

että pysähdy ja käänny Jumalan puoleen, tunnusta syntisi ja ota todesta se, mitä Jumala sanoo. Vain uskomalla Jee-

sukseen saat anteeksi ja pelastut Taivaaseen Jumalan luokse. Varoitus on samalla ilosanoma. Jumala rakastaa sinua 

niin paljon, että Hän tahtoo pelastaa sinut, että saisit elää Jumalan kanssa aina. Vielä on aikaa kertoa toisillekin synnin 

vaaroista ja siitä, kuinka uskomalla Jeesuksen saa synnit anteeksi ja pelastuu. Se tehtävä ei ole aina helppo, mutta se 

on maailman paras ja tärkein tehtävä. Se on rakkauden osoitus toisille ihmisille.  

 

Vuosi vuoden perään Nooa varoitti ihmisiä ja rakensi laivaa. Eräänä päivänä kaikki tuntui omituisen hiljaiselta. Ei kuu-

lunut pauketta ja rakentamisen ääntä. Oliko Nooa perheineen lopettanut koko touhun? Ei.  Arkki oli valmis! Mitä Nooa 

nyt aikoi tehdä? Ei ollut satanut pisaraakaan vettä. Alkoi kuulua varmaan kummaa meteliä, joka kasvoi kasvamistaan. 

 

Kuva 7 

Eläimiä alkoi lappaa kohti arkkia. Kukaan ei voinut olla huomaamatta, kun elefantit, leijonat ja kirahvit marssi arkkiin. 

Mistä kaikkia eläimiä sinne tuli? Kaikkia kaksi+ uhrikelpoisia vielä lisäksi. Miten Nooa onnistui saamaan kaikki eläimet 

pareittain yhdestä ovesta sisälle arkkiin? Ei Nooan tarvinnut niitä ohjata, vaan ne tuli itse, sillä Jumala ohjasi eläimiä! 

Kun eläimet olivat menneet sisään, Nooa perheineen, eli hänen vaimonsa, kolme poikaa ja poikien vaimot, 8 henkilöä, 

seurasivat perässä. Arkin ovi jäi auki. Päättäisivätkö muut tulla mukaan? Vielä oli tilaa. Vielä oli aikaa, mutta ei kukaan 

halunnut uskoa Jumalaa ja tulla pelastuksen arkkiin. Ehkä he vieläkin ajattelivat itsekseen: ”Hölmö Nooa! Tuolla sisällä 

hän istuu haisevien elukoiden kanssa ja odottaa sadetta.” Jumala ei pakota ketään uskomaan Häntä, koska hän rakas-

taa, mutta hän tarjoaa mahdollisuuden jokaiselle, sinullekin, löytää todellinen turvapaikka Hänen luotaan.   

 

Yhtäkkiä arkin ovi alkoi liikkua. Se alkoi sulkeutua vaikkei Nooa siihen koskenut. Kuka sulki oven? Jumala. Yli 100 vuo-

den ajan Jumala oli Nooan kautta varoittanut ihmisiä, että heitä rangaistaisiin heidän syntiensä tähden, mutta ihmiset 
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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 tuli maan sisältäkin.  

 

 

Kuva 8 

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

perheensä ja eläimet olivat turvassa arkissa, muut hukkuivat.  

 

Ilman Jumalan apua mekin hukumme synteihimme, eli joudumme eroon Jumalasta; se on pahinta, mitä elämässä voi 

tapahtua. Arkki kuvaa meille Jeesusta, joka on ainoa, 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 sä uskot 

Jeesukseen, olet turvassa, niin kuin Nooan perhe arkissa. Joskus meiltäkin sulkeutuu ovi, tulee aika, jolloin Jeesukseen 

uskominen on myöhäistä; kuolemme tai Jeesus tulee takaisin hakemaan omansa ja tämän maailman elämä loppuu. 

Siksi sinunkin kannattaa uskoa Jeesukseen tänään. Se on ihan parasta, iloisinta, turvallisinta ja arvokkainta, mitä voi 

ikinä olla ja saat sen lahjaksi.  

 

Vielä kannattaa pitää esillä Raamatun sanaa ja kertoa Jeesuksesta sekä kutsua toisiakin mukaan seurakuntaan tai 

katsomaan näitä ohjelmia. Vielä kannattaa toimia Raamatun sanan mukaan Joh. 2:5 (ääneen, näkyviin), sillä on siu-

naus sinulle ja lukuisille muille ihmisille.  

--- 

Jumala ei unohtanut Nooaa, hänen perhettään ja eläimiä sinne arkkiin vaan, sade loppui ajallansa ja vedet väistyivät 

pois ja arkki pysähtyi Araratin vuoristoon.  

 

Kuva 9 

Kun maa oli kuivunut tarpeeksi, Nooa perheineen ja kaikki eläimet tulivat ulos arkista. He olivat olleet arkissa yli vuo-

den. Kuinka oudolta ja hiljaiselta kaikki näyttikään. Vain Nooan perhe oli hengissä, muut olivat kuolleet, koska eivät 

kuunnelleet Jumalan varoitusta. Kunpa he kaikki olisivat uskoneet! 

 

Uskooko tänään kaikki ihmiset Jeesukseen? Ei usko. Jos sä et vielä usko mutta tahtoisi uskoa ja saada syntisi anteeksi 

voit rukoilla...  Jeesukseen uskovana saat olla kuin Nooa, kertomassa pelastuksesta muille, kertomassa kuinka Jumala 

rakastaa ja tahtoo pelastaa! Se ei oo helppoa, mutta se kannattaa ja Jumala itse antaa voiman ja siunauksen! 

 

Nooa perheineen rakensi alttarin ja he uhrasivat Jumalalle. Näin he kiittivät Jumalaa siitä, että Hän oli pelastanut hei-

dät. Kun he katsoivat taivaalle, he näkivät sateenkaaren, joka oli Jumalan lupaus siitä, ettei Hän milloinkaan tuhoaisi 

maata vedenpaisumuksella.  

 

Säkin saat muistaa aina, kun näet sateenkaaren, että Jumalan on luvannut, ettei koskaan tule vedenpaisumusta. Hän 

pitää lupauksensa. Saat muistaa myös sen, kuinka Jumala on valmistanut sulle pelastuksen; uskomalla Jeesukseen saat 

syntisi anteeksi ja olet aina turvassa.  
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Raamattuvisa 
 

1. Millaisia ihmiset olivat Nooan aikaan? 

a. syntisiä 

b. iloisia 

c. täydellisiä  

d. toisia kohtaan tosi ystävällisiä 

 

2. Miltä Jumalasta tuntui ihmisten pahuus? 

a. onnelliselta 

b. normaalilta 

c. ei miltään 

d. murheelliselta 

 

3. Miksi Jumalaa kannattaa totella? 

a. ei ole muita vaihtoehtoja 

b. Jumala on julma ja pelottava 

c. Jumala ohjeet ovat oikeat ja hyvät ja 

tottelemisesta seuraa vain hyvää 

d. ei kannata totella 

 

4. Mitä Jumala päätti tehdä, kun ihmiset eivät 

totelleet häntä? 

a. ei mitään 

b. unohtaa ihmiset kokonaan 

c. tuhota kaiken vedenpaisumuksella 

d. hyväksyä ihmisten pahuuden 

 

5. Miksi Jumala on antanut erilaisia käskyjä? 

a. kiusatakseen meitä 

b. koska hän rakastaa ja tahtoo suojella 

c. hän on julma määräilijä 

d. hän on julma määräilijä 

 

6. Miten Nooa erottui muista ihmisistä? 

a. hän oli kuuliainen Jumalalle 

b. hän oli muita lyhyempi 

c. hän oli reilusti pahempi kuin toiset 

d. hän oli taitava rakentaja 

 

7. Minkä Jumala käski Nooan rakentaa? 

a. kestävän talon 

b. arkin 

c. lentokoneen 

d. sairaalaan 

 

8. Mikä oli arkin tehtävä? 

a. viedä tavaraa paikasta toiseen 

b. olla hyvä leikkipaikka 

c. pelastaa arkkiin tulevat hukkumiselta 

d. kertoa kuinka mahtavia ihmiset ovat 

 

 

 

9. Mistä meidän tulee varoittaa ihmisiä? 

a. karkeista 

b. koulunkäynnistä 

c. puhelimen käytöstä 

d. synnistä ja siitä, mihin synti johtaa 

 

10. Ketä arkkiin tuli sisälle? 

a. Jokaisesta perheestä kaksi henkilöä 

b. pelkkiä eläimiä 

c. Nooan perhe ja jokaista eläintä kaksi 

d. pelkästään Nooa 

 

11. Kuka sulki arkin oven? 

a. Nooa 

b. se meni itsestään kiinni 

c. sitä ei suljettu ollenkaan 

d. Jumala  

 

12. Miten voit saada anteeksi ja pelastua taivaa-

seen? 

a. rakentamalla arkin 

b. uskomalla Jeesukseen  

c. tekemällä hyviä tekoja 

d. käymällä kirkossa 

 

13. Mitä Nooa perheineen teki tultuaan veden-

paisumuksen jälkeen pois arkista? 

a. rakensivat alttarin ja kiittivät Jumalaa 

pelastumisesta 

b. vihasivat Jumalaa 

c. rakensivat entistä paremman arkin 

d. lepäsivät 

 

14. Mikä Jumalan lupaus sisältyy sateenkaareen? 

a. ei mikään 

b. Jumala antaa pian uuden vedenpai-

sumuksen 

c. Jumala ei enää koskaan anna veden-

paisumusta 

d. Jumala tykkää väreistä 

 

15. Miten lause jatkuu: "Mitä hän teille sanoo-

kin, ...” Joh. 2:5 

a. uskokaa se 

b. laulakaa se 

c. unohtakaa se 

d. tehkää se 
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Essi ja Elmeri        

- ennen opetusta 
 

Elmeri: Essi, näitkö sä tänään aamupäivällä sen kolarin?  

Essi: Joo, mulla sydän jyskyttää vieläkin, säikähdyksestä.  

Elmeri: Näitkö sä mitä siinä sitten oikein tapahtui? Mä kun näin vaan kaukaa… 

Essi: Se auto, joka tuli sieltä pikkutieltä ei pysähtynyt, vaikka oli se liikennemerkki, josta meillä koulussa vasta äs-

kettäin puhuttiin. No, mikä se nyt oikein on nimeltään? 

Elmeri: Höh, et sä muista. Se on STOP-merkki! Pitäishän sun muistaa. Mutta kun mä ajattelin sitä, että kyllä se pyö-

räilijäkin tuli aikamoista vauhtia. Eiks sen olis pitäny vähä katsoo eteensä? Se oli muuten meidän luokan Teppo.  

Essi: Niinpä, mä olin just siinä Tepon edessä ja sitten se kaahas siihen ja ohitti mut. Hui, että mä säikähdin. Seuraa-

vassa hetkessä mä näin, miten se lensi siitä auton yli. Ei se kyllä paljon katsonu, että tuleeko autoja. Ajoi vaan. Se 

on niin Teppoa. 

Elmeri: Se oli kyllä hurjan näköistä. Kun Teppo törmäs siihen autoon, niin se lensi just sinne päin, mistä mä olin tu-

lossa. Ja muuten, se auton kuljettaja ei kyllä ollenkaan pysähtynyt.  

Essi: Onneks paikalle tuli heti aikuisia, niin ne soitti heti ambulanssin ja poliisin. Toivottavasti Tepolle ei käynyt 

kovin pahasti. 

Elmeri: Niinpä, oli se kyllä hurja tilanne… 

Essi: Poliisit kysyi multa, että näinkö mä, miten kaikki tapahtui. No näinhän mä. Ne otti mun nimen ja puhelinnu-

meron. Huomenna mun tarvii mennä äidin kanssa poliisiasemalle.  

Elmeri: No hei, sittenhän meidän molempien tarvii mennä sinne. Pääsisinköhän mä samassa kyydissä? 

Essi: Kyllä varmaan. Ja pyydän äidiltä, että jos samalla käydään katsomassa Teppoa sairaalassa.  

Elmeri: Voidaanhan me käydä, mutta se Teppoa kyllä viime viikolla kiusasi mua ja sitä, miten mä uskon Jeesukseen. 

Huuteli koko luokan kuullen, että mitä Elmeri-sankari se uskoo Jeesukseen ja kaikkee muutakin. Mutta voinhan mä 

silti lähteä mukaan.  

Essi: Lähde vaan mukaan, tuskin se nyt huutele yhtään mitään.  Mutta nyt mennään kuuntelemaan. 

Elmeri: Jep, mennään…  
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Essi ja Elmeri        

- opetuksen jälkeen 
 

Elmeri: Ajattele Essi, jos kaikki ihmiset aina kaikkialla noudatettais liikennesääntöjä ja kaikkia varoituksia, niin ois 

meillä asiat mukavasti.  

Essi: Niin, mä mietin, että miten kaikki olis tänään mennyt, jos vaikka Teppo olis ajanut varovasti ja se autonkul-

jettaja olis totellut sitä STOP-merkkiä ja pysähtynyt kunnolla.  

Elmeri: Sittenhän ei olis mitään kolaria tapahtunut ja kaikki olisi mennyt hyvin.  

Essi: Just näin. Mutta mitäs tänään opimme Raamatusta? 

Elmeri: Ainaski sen, että Jumalan tahdon noudattamisesta seuraa aina hyvää.  

Essi: Mut silti me usein toimitaan niin kuin itse halutaan, vaikka siitä ei seuraa mitään hyvää.   

Elmeri: Jumalan tahdon rikkominen on vielä vakavampi ja pahempi asia kuin liikennesääntöjen rikkominen.  

Essi: Onneksi Nooalla oli se arkki, jossa hän ja hänen perheensä pelastui ja samalla tavalla Jeesus on meille kuin 

arkki, jossa me pelastumme ja olemme turvassa nyt ja aina.  

Elmeri: Ja onneksi se Nooa totteli ja toimi niin kuin Jumala sanoi, jotta he ja eläimet pelastuivat. Tosi ikävää, että ku-

kaan muu ihmisistä ei uskonut, vaikka heitä varoitettiin vedenpaisumuksesta.  

Essi: Voi, jospa mekin voitas olla aina kuuliaisia Jumalalle, ja tehdä se, mitä hän meille sanoo.  

Elmeri: Nythän meille Jumala sanoi, että tulee varoittaa toisiakin synnistä ja sen vaaroista ja kertoa Jeesuksesta, jo-

hon uskomalla saa synnit anteeksi ja pelastuu.  

Essi: Kenelle me voitas siitä nyt kertoa? Kuka meitä haluaa kuunnella, jos ei Nooaakaan kuunneltu? 

Elmeri: Varmaan on viisasta aloittaa rukoillen, että Jumala antas meille sellaisia tilanteita, milloin voidaan kertoa Hä-

nestä ja antas myös oikeat sanat mitä puhua ja että toiset myös kuuntelisi sitä. Ei me ilman Jeesusta voida mitään.  

Essi: Hei, entäs jos rukoiltas nyt Tepon puolesta ja kun mennään käymään sen luona, niin kerrottas hälle siitä, mitä 

on tänään opittu? 

Elmeri: Joo, loistoidea! Mutta entä jos Teppo ei kuuntele meitä, vaikka me kuinka yritettäisi sanoa, että vain Jeesuk-

seen uskomalla pelastuu ja Jeesus on se, joka auttaa häntä myös siellä sairaalassa? 

Essi: Tärkeintä on, että rukoillaan hänen puolestaan ja tehdään se, mitä itse voidaan. Jumalahan se yksin voi antaa 

Tepollekin uskon Jeesukseen ja pelastaa hänet.  

Essi: Totta! Mut nyt mun täytyy mennä. Voitasko soitella vielä myöhemmin ja rukoilla yhdessä, jotta oltas huomenna 

valmiita menemään Tepon luo? 

Elmeri: Joo, ilman muuta, soitellaan vaan! Moi, moi! 

 

 


