
Nooa ja arkki
1. Moos. 6-8

- Tee se, mitä Hän sanoo -6

Jumala loi kaiken hyväksi. Ihminen lankesi syntiin ja pian Jumala jo näki, että ihmisten pahuus oli suuri 
maan päällä. Ihmisten ajatukset ja pyrkimykset olivat ainoastaan pahat. Jumala tuli murheelliseksi ja sanoi: 
1. Moos. 6:7. Jumala päätti tuhota kaiken. Se oli nopeutettu loppuratkaisu sille, minkä ihmiset olivat jo 
itse valinneet. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan unohtaneet Jumalaa. Oli yksi mies, joka uskoi Jumalaan. 1. 
Moos. 6:8–9 Nooa oli erilainen toisten joukossa; rohkeasti Jumalaan uskova, hän etsi sitä, mikä on Jumalan 
silmissä oikein ja hyvää. Niin kuin Nooa, mekin elämme maailmassa, jossa Jumalan sana on syrjäytetty. 
Vähän on heitä, jotka Raamattua lukevat ja sen mukaan tahtovat elää. Siksi ei ole aina helppoa elää Jeesuk-
seen uskovana. Saat kuitenkin olla rohkeasti Jeesukseen uskova, vaikka kaverisi eivät uskoisi eikä välittäisi 
Raamatusta. Vaikka kokisit olevasi erilainen kuin toiset, ehkä joskus yksinäinenkin, Jeesus on kanssasi joka 
hetki. Hän auttaa ja vahvistaa sinua. Ja meitä toisiakin Jeesukseen uskovia on. 

Jumalalla on myös tärkeä tehtävä sinulle. Ihan niin kuin Hänellä oli tehtävä Nooallekin. Jumala kertoi, että 
hän lähettää vedenpaisumuksen hävittämään kaiken, ja siksi Nooan tulee rakentaa suuri arkki, jossa ih-
miset ja eläimet ovat turvassa ja pelastuvat. Katsotaanpa Joh. 2:5 Jumala tahtoo, että teet sen, mitä hän 
sanoo. Kun luet tai kuuntelet Raamattua, ajattele, mitä Jumala siinä sanoo sinulle. Rukoile, että ymmärrät! 
Onko siinä lupaus, käsky vai kenties varoitus Jumalalta? Luota Jumalan lupauksiin. Varo vaaraa, josta Ju-
mala sinua varoittaa. Tottele Häntä. Ota Jumalan sana todesta elämääsi, toimi Jeesuksen avulla ja voimalla 
niin kuin Hän sanoo. 

Nooa totteli ja rupesi rakentamaan arkkia. Lähellä ei ollut vettä eikä maapallolla ehkä ollut vielä kertaakaan 
satanut tätä ennen. Nooa kertoi ja varoitti ihmisiä tulevasta vedenpaisumuksesta ja varmasti kutsui heitä 
tulemaan arkkiin, kunhan se on valmis, mutta ihmiset eivät uskoneet häntä. Kenties ajattelivat, että hah 
hah, vettä ei ole lähimainkaan missään; vain tyhmä rakentaa jätti-isoa arkkia kuivalle maalle. En tiiä, mitä he 
oikeasti ajattelivat, mutta uskon, että arkin rakentaminen ja ihmisten kommenttien kuunteleminen ei ollut 
helppoa. Nooa varmasti kuuli pilkkaa ja ivaa. Millaisissa tilanteissa sinun on vaikea totella Jumalaa? Kenties 
kaverisi tekevät jossain asioissa toisin kuin mikä on Jumalan tahto ja houkuttelevat sinuakin toimimaan niin. 
Jos kaverisi eivät usko Jeesukseen, eivät he ymmärrä, miksi luet Raamattua ja tahdot elää sen mukaan; he 
voivat pilkata tai väheksyä sinua uskosi tähden. Silloinkin saat luottaa Jeesukseen; Hänen kanssaan on pa-
rasta olla ja elää; Hänen tahtonsa on aina paras. Jeesus siunaa elämäsi ja sinun kauttasi monen muunkin 
ihmisen elämää. 

Arkin rakentaminen oli jättisuuri työmaa, silloin ei ollut edes sellaisia työvälineitä kuin nykyään. Rakenta-
minen kesti kauan, 100 tai kenties jopa 120 vuotta. Koko tuon ajan Nooa varoitti ihmisiä tulevasta veden-
paisumuksesta. Kunpa he uskoisivat ennen kuin olisi liian myöhäistä! Jumala on antanut mulle ja sinullekin 
tehtävän varoittaa ihmisiä - synnistä ja sen seurauksista. Synti on pahempi vaara kuin mikään muu; voit 
hukkua synteihisi eli joutua eroon Jumalasta. Jumala sanoo: pysähdy ja käänny Jumalan puoleen, tunnusta 
syntisi ja ota todesta se, mitä Hän sanoo. Uskomalla Jeesukseen saat anteeksi ja pelastut Jumalan luokse. 
Varoitus on samalla ilosanoma. Jumala rakastaa niin paljon, että Hän tahtoo pelastaa sinut, että saisit elää 
Hänen kanssaan aina. Meillä on vielä aikaa kertoa toisillekin synnin vaaroista sekä Jeesuksesta, joka rakas-
taa ja pelastaa. Jeesukseen uskovana saat olla kuin Nooa, kertomassa, kuinka voi pelastua! Muista: Joh. 
2:5 Tehtävä ei ole aina helppo. Kaikki eivät kuuntele, eivät ymmärrä, eikä tahdo vastaanottaa Jeesusta ja 
anteeksiantamusta; jotkut voi pilkatakin, mutta se on maailman tärkein tehtävä. Se on rakkauden osoitus 
toisille. Jeesus itse antaa kaiken, mitä tehtävän toteuttamiseen tarvitset, voiman, rohkeuden, ilon ja taidon. 

OPETUS

“Mitä hän teille sanookin, tehkää se.”

Joh. 2:5



Vuosi vuoden perään Nooa varoitti ihmisiä ja rakensi laivaa. Eräänä päivänä ei enää kuulunut pauketta ja 
rakentamisen ääntä, sillä arkki oli valmis! Sen sijaan alkoi kuulua toisenlaista meteliä, kun eläimiä alkoi lap-
paa kohti arkkia. Kutakin eläintä tuli kaksi, uros ja naaras sekä uhrikelpoisia eläimiä vielä vähän lisäksi. Myös 
Nooa perheineen seurasi perässä. Arkin ovi jäi auki. Päättäisivätkö toiset tulla mukaan? Vielä oli tilaa. Vielä 
oli aikaa, mutta ei kukaan halunnut uskoa Jumalaa ja tulla pelastuksen arkkiin. Jumala ei silloin eikä tänään-
kään pakota ketään uskomaan Häntä, koska Hän rakastaa ja rakkaudessa ei ole pakkoa. Jumala kuitenkin 
tarjoaa jokaiselle, myös sinulle, mahdollisuuden pelastua ja löytää todellinen turvapaikka Hänen luotaan. 

Yhtäkkiä arkin ovi alkoi liikkua. Se alkoi sulkeutua, vaikkei Nooa eikä kukaan mukaan siihen koskenut. Ju-
mala itse sulki sen. Pian tummat pilvet peittivät taivaan ja ensimmäisen pisara putoilivat maahan. Apua! 
Ihmiset tajusivat, että Nooa oli ollut oikeassa ja he väärässä. Jumala teki, niin kuin oli sanonut. Sade alkoi 
ryöpytä taivaalta ja sitä tuli maan sisältäkin. Sadetta kesti pitkän aikaa, 40 yötä ja 40 päivää, yli kuukauden. 
Vesi peitti jopa korkeimpien vuorten huiputkin. Nooa, hänen perheensä ja eläimet olivat turvassa arkissa, 
toiset, jotka eivät tulleet arkkiin, hukkuivat. Ilman Jumalan apua mekin hukumme synteihimme, eli jou-
dumme eroon Jumalasta. Arkki kuvaa meille Jeesusta, joka on ainoa, joka pelastaa. (RISTI) Ihan niin kuin 
arkkiinkin oli vain yksi ovi, meillekin on vain yksi tie pelastua, saada synnit anteeksi ja päästä taivaaseen. Se 
ovi on Jeesus. Kun 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 elämä täällä maailmassa loppuu. Siksi sinunkin kannattaa uskoa Jeesukseen tänään. Se on pa-
rasta, iloisinta, turvallisinta ja arvokkainta, mitä voi ikinä olla ja saat sen lahjaksi. Vielä kannattaa lukea 
Raamattua ja tehdä niitä asioita, mihin Jumala sinua kutsuu. Vielä on aikaa kutsua toisiakin Jeesuksen 
luokse. Kannattaa totella Jumalaa niin kuin sana meitä kehottaa: Joh. 2:5 

Jumala ei unohtanut Nooan perhettä ja eläimiä sinne arkkiin, vaan sade loppui ajallaan ja vedet väistyivät.  
Kun maa oli kuivunut tarpeeksi, he tulivat ulos arkista. He rakensivat alttarin ja uhrasivat Jumalalle. Kiittivät 
Jumalaa, että Hän oli pelastanut heidät. Taivaalla he näkivät sateenkaaren, joka oli Jumalan lupaus siitä, 
ettei Hän milloinkaan enää tuhoaisi maata vedenpaisumuksella. 

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat (Jumala, synti, Jeesus, pelastus, taivas) tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: To do -tehtävälista tms.
Aloitus: Meillä on monelaisia tehtäviä, mitä elämässämme tehdään, mutta tämä tehtävälista on vielä tyh-
jä. Nyt lähdemmekin selvittämään, olisiko Jumalalla meille jotain tehtävää.
Lopetus: Tehtävälista muistuttaa, että on tärkeää tehdä se, mitä Jumala sanoo.

Pohdintakysymyksiä: 
Tahdotko sinä Nooan lailla elää rohkeasti Jeesuksen uskovana Jumalaa totellen? 
Miten voit ymmärtää, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jumalaa, että sinä saat palvella Häntä ja että Hän antaa sinulle kaiken, mitä tarvitset tehtäviin, mitä 
Hän sinulle antaa. Rukoile, että voit ymmärtää, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän ja vaikuttaisi sinussa 
halun toimia Jumalan antamissa tehtävissä. 


