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NOOA RAKENTAA ARKIN

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Nyt siirrymme ajassa n. 1 500 vuotta luomisesta eteenpäin. Tänä aikana
ihmiskunta lisääntyi. Kainilaiset ja seetiläiset sukukunnat sekoittuivat ja
synnillinen elämänmeno levisi nopeasti myös seetiläisten keskuuteen.
”Ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat
ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin.” Matt. 24:38
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi
Jumalan yhteydessä. Nooalla oli vaimo ja kolme poikaa: Seem, Haam ja Jaafet.
Nooa oli 10. sukupolvi Aadamista. Nooasta polveutuvat kaikki ihmiset.
1 Moos. 5:3–32
1 Moos. 10
1 Moos. 11:10–32
Matt. 1:1–16 ja
Luuk. 3:23–38

Aadamin sukuluettelo vuosimäärineen Nooaan asti.
Nooan pojista polveutuneet kansat
Seemin (Nooan pojan) sukuluettelo Aabrahamiin asti
Jeesuksen sukuluettelo Aabrahamista Joosefiin
Jeesuksen sukuluettelo Aadamista asti

d) Vieraat termit
Kyynärä = n. 0,5 metriä
Puhtaat eläimet ja epäpuhtaat eläimet. Muualla Mooseksen kirjoissa
kerrotaan, mitkä eläimet eivät olleet puhtaita johonkin tarkoitukseen.
Puhdas oli se, minkä Jumala sanoi puhtaaksi, saastainen se, minkä Jumala
sanoi saastaiseksi. Niin myös on eroa teoilla ja teoilla sen mukaan, mitä
Jumala on sanonut.
2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 6:5–22 ja 7:1–16
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. Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä
ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut;
sillä minä kadun ne tehneeni."
Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. Tämä on kertomus Nooan
suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja
vaelsi Jumalan yhteydessä. Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja
Jaafet. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.
Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut
vaelluksensa maan päällä.
Nooa rakentaa arkin
Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta
lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän
heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen
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kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Näin on sinun se rakennettava:
kolmesataa kyynärää (150 m) olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää
(25 m) sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää (15 m) sen korkeus. Tee
arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen
kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja
ylimmäinen. Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan
hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki,
mikä on maan päällä, on hukkuva. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja
sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun
kanssasi. Kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi
kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras.
Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan
matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi,
säilyttääksesi ne hengissä. Hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi
kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille." Nooa
teki näin; aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki.
Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen
tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kaikkia puhtaita eläimiä
ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä
kutakin yksi pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria,
koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä. Sillä
seitsemän päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle neljäkymmentä
päivää ja neljäkymmentä yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka
olen tehnyt." Nooa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä.
Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle.
Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät
arkkiin vedenpaisumusta pakoon. Puhtaita eläimiä ja epäpuhtaita eläimiä,
lintuja ja kaikkia, joita maassa matelee, meni Nooan luo arkkiin kaksittain,
koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut.
Juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Nooan pojat, ja
Nooan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin; he ja kaikki
metsäeläimet lajiensa mukaan ja kaikki karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki
matelijat, jotka maan päällä matelevat, lajiensa mukaan ja kaikki linnut
lajiensa mukaan, kaikki lintuset, kaikki, mikä siivekästä on. Ne menivät
Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki. Ne,
jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niin kuin Jumala
oli hänelle käskyn antanut. Herra sulki oven hänen jälkeensä.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Nooa uskoi Jumalan sanan ja teki sen mukaan. Hän uskoi sellaiseen, jota ei
voinut nähdä eikä kuvitellakaan. ”Usko on luja luottamus siihen, mitä
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” Hepr. 11:1
Nooa rakensi arkkia n. 120 vuotta kuivalle maalle. Luomisen yhteydessä
sanotaan: ”Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut
ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan
pinnan.” 1 Moos. 2:5–6
Nooa myös saarnasi aikalaisilleen: ”… vaikka varjelikin
vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta,... 2 Piet. 2:5

Nooan,

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jumala antoi tarkat ohjeet liitonarkin rakentamiseksi. 2 Moos. 25:10–22
5. Opeteltava Raamatun lause
”Uskon kautta, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä
pelossa rakensi Nooa arkin perhekuntansa pelastukseksi.” Hebr. 11:7
6. Lauluehdotus SK 236
Mä etsin kauan päästäksein myrskyn alta suojahan.
Mut Jeesus vasta tunnollein tuotti turvan rauhaisan.
Kertosäe
Nyt kalliomme, Jeesus, meitä vahvistaa, meitä virvoittaa tiellä erämaan.
Jeesus, elonlähde vettä pulppuaa ja siitä nytkin juoda saan.
Mä eksyin, kauan harhailin myrskyn tuiman vallassa.
Hän kärsi, kuoli, Armoisin. Surmattiin jo kuolema.
Nyt kalliomme…
Oi, kiitos, kun mä kuollutkaan turvatonna myrskyyn en.
Mun Jeesus, riensit nostamaan kalliolle autuuden.
Nyt kalliomme…
Sun luokses kaikki kansat tuo nauttimaan jo autuutta.
Myös kaikkein kaukaisimpain suo ristinsaarna uskoa.
Nyt kalliomme…
Sanat ruotsalainen J. T. Jakobsson (k. 1912).
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7. Tehtäviä / kysymyksiä
Vertaa arkin kokoa Silja Linen Festival alukseen, jonka pituus on 171 m,
leveys 28 m. Festival-laivaan mahtuu yli 2 000 matkustajaa ja yli 300 autoa.
8. Muuta huomioitavaa
Kun opetat tätä kertomusta lapsille, on tehtävä selvä ero sadun ja
tositapahtumien välille. Jos lapsille näytetään sellaista kuvaa, jossa muutama
suuri eläimen pää törröttää pienestä paatista, siitä syntyy mielikuva sadusta.
Siihen aikaan ihmiset ja eläimet tulivat toimeen kasvisravinnolla. Niinpä
Nooan ravintohankintoihin todennäköisesti kuuluivat viljat, kuivatut
hedelmät ja hunaja.
Vanha STLK:n pyhäkouluopettajien moniste: "Nooan tuli ottaa arkkiin kaksi
kutakin kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, koiras ja naaras, parittain lajinsa
mukaan ja seitsemän paria kaikkia puhtaita eläimiä uhrattavaksi ja
myöhemmin ruuaksi."
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