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1. NOOA RAKENTAA ARKIN 1. Moos. 6:5–22

Aluksi: Adamin ja Nooan välisenä aikana ihmiskunta eli ilman Jumalan lakia. Ainoa laki oli ihmisten omassatunnossa
vaikuttava ”kultainen sääntö”: Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille (Mt. 7:12). Nooa
joutui odottamaan isäksi tulemista monta kertaa kauemmin kuin muut kantaisät; hän oli jo 500-vuotias, kun pojat syntyivät
(5:28–32).

6:5–7 ja 11–12
• Miettikää, millaista oli arkielämä siinä maailmassa, jota kuvataan jakeissa 5,11,12?
• Verratkaa Nooan ajan maailmaa meidän aikamme maailmaan.
• Mitä ajattelette siitä, minkä kuvan jakeet 6–7 antavat Jumalasta?
• Minkä verran väkivallan hyökyaaltoon vaikutti se tosiasia, ettei Jumala ollut vielä antanut lakiaan ihmisille?
• Miten meidän kristittyjen pitäisi yrittää padota väkivallan hyökyaaltoa ympärillämme?
• Miksi Jumala päätti hävittää eläimetkin yhdessä ihmisen kanssa (7,13)?

6:8–10. Jakeessa 9 esiintyy 2 sanaa, jotka kuvaavat Nooaa: ”(van)hurskas” (tsaddik) ja ”nuhteeton, täydellinen” (tamim).
Vanhurskas on yksi Raamatun tärkeimpiä käsitteitä ja tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa ihmistä.

• Lukekaa tarkkaan jakeet 8–9 ja miettikää niiden valossa, millainen oli Nooan Jumala-suhde ja millaisia hänen ihmis-
suhteensa?

• Oliko Nooa Jumalalle mieluinen uskonsa vai tekojensa perusteella. Perustelkaa kantanne.
• Miten Nooa yksin oli pystynyt säilyttämään oikean uskon, vaikka eli noin kauhean turmeluksen keskellä?
• Miten luulette Nooan aikalaisten suhtautuneen keskuudessaan asuvaan erilaiseen mieheen?

6:13–16. Kyynärä tarkoittaa puolta metriä. Arkin kolmen kerroksen yhteispinta-ala oli 10000 neliömetriä – se oli suuren
öljytankkerin kokoinen. Huomatkaa, että rautaa saatiin tuohon aikaan enintään vain meteoriiteista.

• Kuinka monta metriä pitkä, korkea ja leveä arkista piti tehdä?
• Mitkä olivat arkin ja tavallisen laivan erot?

6:17–22. Jakeiden 5:32, 6:3 ja 7:6 perusteella on päätelty, että Nooa olisi rakentanut arkkia yli sata vuotta. Jos tämä päätelmä
pitää paikkansa, ei hänellä ollut yhtään poikaa, kun hän aloitti rakennusprojektinsa. Isä Lemek sen sijaan oli elossa; hän kuoli
vasta viisi vuotta ennen vedenpaisumuksen alkamista.

• Miettikää eri rakennusvaiheita. Mitä vaikeuksia arkin rakentamiseen sisältyi tuolla materiaalilla ja tuolla työvoimalla?
• Millaisia kommentteja Nooa ehkä kuuli aikalaisiltaan, jotka seurasivat arkin rakentamista kuivalle maalle?
• Pietarin nimittää Nooaa ”vanhurskauden julistajaksi” (2. Piet. 2:5) ja Heprealaiskirje sanoo, että hän ”tuomitsi maa-

ilman uskon kautta” (Hepr. 11:6). Nooa siis saarnasi aikalaisilleen arkkia rakentaessaan. Mitä osoittaa se, ettei kukaan
kuulijoista tehnyt parannusta synneistään ja tullut uskoon sadan vuoden aikana?

• Mitä Nooan isä Lemek ehkä tästä rakennusprojektista ajatteli, entä hänen sisaruksensa (5:28–30)?
• Mitä vaikeuksia Nooan vaimon oli kohdattava miehensä rinnalla?
• Nooan pojat syntyivät kesken rakennusprojektin. Kuvitelkaa heidän lapsuuttaan ja nuoruuttaan, millainen se oli ver-

rattuna ikätoverien elämään.
• Millaisia olivat ehkä ne tytöt, jotka suostuivat lähtemään jumalattoman maailman keskeltä vaimoksi Nooan pojille?

Sovellutuskysymykset:
• Mikä on se tehtävä, jonka suhteen Jumala haluaisi sinun olevan yhtä uskollinen kuin Nooa oli arkkia rakentaessaan?
• Miten me voisimme kestää perheemme ja maailman kritiikkiä ja pilkkaa siitä masentumatta?

Lopuksi: Nooa oli Herralle mieluinen, koska hän uskoi Jumalan armoon. Hän ei rakentanut arkkia siksi, tulisi vanhurs-
kaaksi, vaan siksi, että oli jo sitä. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön,
vanhurskauden. (Hepr. 11:7)
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2. VEDENPAISUMUS 1. Moos. 7

Aluksi: Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa
pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
(Hepr. 11:7*)

Jae 1. Yllä olevassa jakeessa kutsutaan Nooaa jälleen vanhurskaaksi.
• Mitä kaikkea opimme Nooan uskosta yllä olevasta Heprealaiskirjeen jakeesta?
• Miten usko ja vanhurskaus kuuluvat yhteen yllä olevassa Heprealaiskirjeen kohdassa?
• Miten Nooan usko vaikutti hänen vaimoonsa, poikiinsa ja miniöihinsä?

7:1–5
• Mitä Nooa ehkä ajatteli kuullessaan sadan vuoden hiljaisuuden jälkeen Herran sanat (2–4)?
• Miten sinä toimisit, jos yhtäkkiä kuulisit tuon suuruusluokan katastrofin olevan tulossa maan päälle (4)?

7:6–16. Eläimet olivat suhteellisen kesyjä tuohon aikaan, koska niitä ei pyydystetty eikä syöty.
• Millä tavalla Nooa sai eläimet tulemaan arkkiin yhden ainoan viikon aikana (2–3, 8–9, 14–16)?
• Mitä luulette naapurien ajatelleen, kun he näkivät eläinten oudon vaelluksen?
• Nooan miniöiden kotiväkihän ei uskonut Jumalaan eikä arkin tarpeellisuuteen. Miettikää, menivätkö miniät arkkiin

oman uskonsa, vai appensa uskon perusteella?
• Miksi Herra ei jättänyt oven sulkemista Nooan tehtäväksi (16b)?

11–12, 17–24. Maapalloa ympäröi luultavasti paksu pilvikerros, joka tässä vaiheessa repesi. (Vrt. 1. Moos. 2:5–6, vanha
käännös.) Jeesus rinnasti Nooan ajan lopun aikaan: Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina sii-
hen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään.
Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee (Matt. 24:38–39).

• Millä tavalla Nooan aika muistuttaa meidän aikaamme?
• Miksi katastrofi tuli yllättäen, vaikka Nooa oli varoittanut siitä sata vuotta?
• Miettikää, millä eri tavoilla ihmiset koettivat pelastaa itsensä ja lapsensa tulvan ensimmäisten päivien aikana (21–23)?
• Mitä ihmiset ajattelivat kuollessaan Nooan saarnoista?
• Missä vaiheessa uusateistit joutuvat myöntämään, että kristityt olivat oikeassa?
• Millaiset asiat pyörivät ehkä Nooan ja hänen perheensä päässä niiden 40 päivän aikana, kun maa peittyi vähitellen

veden alle?
• Miten Nooa ja hänen perheensä saivat ajan kulumaan arkin sisällä (24)?

1. Piet. 3:21. Pietari kirjoittaa kirjeessään, että arkki on kristillisen kasteen ennakkokuva: Vain muutama ihminen, kaikkiaan
kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä
luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemus.

• Mitä yhteistä on kristillisellä kasteella ja arkilla?
• Mikä Pietarin sanoissa osoittaa, että kaste on Jumalan armoteko, ei ihmisen tunnustusteko?
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3. UUSI ALKU 1. Moos. 8

1–5. Jae 1b muistuttaa koko Raamatun alkujakeita. Heprean sana ”tuuli” voidaan kääntää myös sanalla ”henki/ Henki”.
Arkissa ei ollut ruoria, joten sitä ei voinut ohjata. Kukaan ei tiennyt, että siellä jouduttaisiin olemaan yksi vuosi ja kymmenen
päivää.

• Miltä Nooan perheestä ehkä tuntui, kun he tiesivät olevansa ainoat ihmiset maan päällä?
• Mitkä seikat tekivät arkissa asumisesta uskon koulun?
• Mistä Nooa ja hänen perheelleen saivat tulevaisuuden toivon?
• Millaiseen uskonkouluun meidän elämässämme voitaisiin arkissa asumista ehkä verrata?
• Miten kauan sateen alkamisesta oli kulunut silloin, kun arkki pysähtyi vuoren huipulle (4, vrt. 7:11)?
• Araratin vuoristo sijaitsee nykyisellä kurdialueella Turkin ja Armenian rajalla, jonne on aina ollut vaikea päästä (ks.

kartta). Mitä mieltä olette niistä huhuista, että jollain jossain päin tuota vuoristoa olisi lumen alta joskus pilkottanut
suuren puuveneen runko?

6–12
• Miksi kaikki nämä yksityiskohdat on kirjoitettu Raamattuun?
• Mikä oli Nooaan tarkoitus hänen lähetellessään lintuja ulos arkista?
• Montako kuukautta korppi joutui elämään arkin ulkopuolella (4,6,14)?
• Mitä nuo kolme kyyhkystä kertoivat Nooalle maanpinnan kuivumisnopeudesta (8–12)?
• Miettikää, miksi oven aukaisua piti odottaa vielä kaksi kuukautta senkin jälkeen, kun öljypuu oli jo lehdessä?

13–19
• Mikä ero oli arkissa asumisessa katon kanssa tai ilman sitä (13)?
• Mikä ihmisistä ja eläimistä tuntui ehkä ihanimmalta sinä päivänä, kun ne pääsivät arkista ulos vuoden vankeuden

jälkeen (16–17)?
• Mikä arkista poistumisessa oli erikoista (18–19)?
• Missä suhteessa arkista pääsy on maailman lopun ja uuden luomakunnan ennakkokuva?

20–22. Tämä kohta osoittaa, että ihmiskunnalla oli jokin käsitys uhrikelpoisista/ puhtaista eläimistä jo ennen Mooseksen
lakia. Niitähän oli otettu arkkiin seitsemän paria kutakin (7:2).

• Miksi Nooa tahtoi rakentaa ensi töikseen Herralle alttarin uudelleen luodun maan pinnalle (20)?
• Miksi Herra antoi lupauksensa nimenomaan uhrisavua haistellessaan (21)?
• Mitä tarkoittaa Jumalan lupaus jakeessa 21? Ks. myös jakeen 22 alkua ja 2. Piet. 3:7.
• Vertaa jakeita 6:5 ja 8:21. Mitä ne osoittavat ihmiskunnasta ennen ja jälkeen vedenpaisumuksen?
• Miten radikaali pahuus tulee näkyviin meidän maailmassamme?
• Mitkä asiat pysyvät voimassa maailman loppuun asti, iskipä tänne millainen ilmastonmuutos tai ydinsota hyvänsä

(21–22)?

Kokoavat kysymykset:
• Mitä sanottavaa vedenpaisumuskertomuksella on meidän ajallemme?
• Mitä seikat tekevät vedenpaisumuskertomukseen uskomisen nykyihmiselle vaikeaksi? (Vaikka Jeesus kyllä uskoi sii-

hen. . . )
• Mitä seikat puoltavat sitä, että vedenpaisumus on historiallisesti totta? (Jos osanottajilla on tietoa, voidaan tästä aiheesta

keskustella geologian ja genetiikan löytöjen kannalta.)

Lopuksi: Perisynti ei ollut muuttunut miksikään arkissa istuttaessa: ihmisen ajatukset ja suunnitelmat olivat yhä itsekkäitä
ja pahoja. Mutta Nooan uhri oli Jeesuksen uhrin ennakkokuva: veren piti vuotaa, että jäljelle jäänyt ihmiskunta saisi syntinsä
anteeksi ja voisi päästä uuteen alkuun.
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4. NOOAN LIITTO JA NOOAN SYNTI 1. Moos. 9

1–4. Ihmiskunnan ja eläinkunnan suhteet järjestetään uudella tavalla.
• Miksi Herran piti nyt lausua sama siunaus jonka hän oli lausunut jo luomisen 5. ja 6. päivänä (1,7)?
• Mitä tapahtuu kansakunnalle, joka ei pidä jälkeläisten saamista siunauksena?
• Miksi Jumala tahtoi järjestää ihmiskunnan ja eläinkunnan suhteet uudella tavalla (2)?
• Mitä olisi tapahtunut, jos ihmiskunta ei tähän päivään asti olisi saanut syödä eläinkunnan tuotteita (3)?
• Miksi sotatilan pitää toistaiseksi vallita ihmisten ja eläinten, ja eläinten ja eläinten välillä?
• Millä tavalla verensyöntikielto liittyy uhraamiseen ja Jeesuksen uhriin (4)?

5–7. Muistamme, että ennen vedenpaisumusta väkivalta oli paisunut valtaviin mittoihin (6:5). Näitä jakeita pidetään oikeus-
laitoksen lähtökohtana maan päällä.

• Miksi yhteiskunnassa ei riitä se, että jokainen toimii, kuten hänestä itsestään tuntuu parhaalta?
• Miksi on tärkeää se, että oikeuslaitoksen takana on Jumala, ei ihminen?
• Millä tavalla Jumala perustelee murhaajan rankaisemisen?
• Mitä valoa nämä jakeet tuovat kysymykseen ihmisarvosta?
• Mitä Herra näyttää ajattelevan kuolemanrangaistuksesta? Ks. myös Room. 13:4.
• Minkä verran maan laki ja Jumalan laki pystyvät mielestänne hillitsemään pahuutta ja väkivaltaisuutta?

8–17. Jumala oli jo ennen vedenpaisumusta luvannut tehdä Nooan kanssa liiton (6:18). Nyt hän ryhtyi toimeen.
• Mihin liittoa tarvittiin juuri tässä vaiheessa (8–11)?
• Miksi Jumala tahtoi solmia ensimmäisen liittonsa koko luomakunnan, ei vain ihmiskunnan kanssa (10)?
• Miksi liitossa piti olla myös merkki (12–16)?
• Mitä Jumala tahtoo sinun ajattelevan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, kun näet taivaalla sateenkaaren?

18–23
• Tiesikö Nooa, mitä hän oli tekemässä juodessaan itsensä humalaan (20–21)?
• Vertaa toisiinsa arkkia rakentavaa Nooaa ja sitä Nooaa, jota jae 21 kuvaa?
• Miksi isän alastomuuden näkeminen oli niin kauhea asia hänen pojilleen (22–23)?
• Mitä juopuneiden vanhempien näkeminen yleensä vaikuttaa lapsiin?
• Miksi Raamattu ei vaikene sankariensa synneistä?
• Miten kristityn pitää mielestäsi suhtautua alkoholiin? Miten hänen pitäisi suhtautua siihen maassa, missä alkoholismi

on suuri ongelma?

24–27. (Jos aikaa ei ole, vetäjä voi referoida tämän kohdan.) Näitä Nooan sanoja on käytetty rotusorron, orjuuden ja apart-
heidin puolustelemiseen – ja aivan väärin perustein. Ensinnäkään sanaa ”rotu” ei Raamattu tunne ollenkaan ja toiseksi Haa-
min/ Kanaanin jälkeläisten joukossa oli sekä valkoisia että mustia ihmisiä. Seemin jälkeläisiin kuuluvat juutalaiset ja arabit.
Eurooppalaiset ovat Jafetin jälkeläisiä.

• Miettikää, miksi tämä kirous on kirjoitettu Raamattuun.
• Miksi Eurooppa ja Amerikka ovat menettäneet Jafetille luvatun Jumalan siunauksen (27a)?
• Miettikää, miksi kristillinen kirkko kukoistaa tällä hetkellä eniten Haamin jälkeläisten keskuudessa eli Afrikassa.

Lopuksi: Seem oli siunattu vain siksi, että hänen suvustaan syntyisi kerran Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja. Jeesuk-
sessa valittiin sitten koko maailma Jumalan evankeliumin ja siunauksen kohteeksi. Tämän jälkeen näin suuren kansanjou-
kon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja
he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa
ja huusivat kovalla äänellä: ”Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!” (Ilm.
7:9–10)
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