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VEDENPAISUMUS

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka: Se koski koko maapalloa.
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin. n. 1660 vuotta luomisen jälkeen.
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt: Nooa
d) Vieraat termit
2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 7:10–12
Niiden seitsemän päivän kuluttua tuli vedenpaisumus maan päälle. Sinä vuonna,
jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden
seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden
lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat. Satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä
päivää ja neljäkymmentä yötä.
1 Moos. 7:17–24 ja 8:1–11
Silloin tuli vedenpaisumus maan päälle, tuli neljänäkymmenenä päivänä; ja vedet
paisuivat ja nostivat arkin, niin että se kohosi korkealle maasta. Vedet saivat vallan ja
paisuivat suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla. Vedet nousivat
nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla
peittyivät. Viisitoista kyynärää (=7,5 m) vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät.
Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui: linnut, karjaeläimet, metsäeläimet
ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi, sekä kaikki ihmiset. Kaikki, joiden
sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat.
Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin
myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä. Ainoastaan
Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssansa arkissa, jäivät henkiin.
Vedet vallitsivat maan päällä sataviisikymmentä päivää. Silloin Jumala muisti Nooaa
ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa.
Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui. Syvyyden
lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. Vesi väistyi
väistymistään maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi vesi
vähentyä. Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden
seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille. Vesi väheni vähenemistään aina
kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenentenä kuukautena, kuukauden
ensimmäisenä päivänä, tulivat vuorten huiput näkyviin. Neljänkymmenen päivän
kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, ja laski kaarneen (=korppi)
lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui. Sitten Nooa laski
luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. Mutta
kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi Nooan luokse
arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa. Nooa ojensi kätensä ja otti sen
luoksensa arkkiin. Hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen
arkista. Kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore
öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: hesöivät,
joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja
vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin
päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä,
jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy (=viimeisenä päivänä). Luuk.
17:26–30
Silloin:

Nooa saarnasi parannusta
Useimmat ihmiset eivät uskoneet
Arkin ovi oli auki
Jumala itse sulki arkin oven

Nyt:

Meille on tarjolla runsaasti Jumalan Sanaa
Monet ihmiset uskovat vain omiin kykyihinsä
Armo on tarjolla kaikille
Viimeisenä päivänä / Kun ihminen kuolee
armonaika loppuu
 Vesi kantoi Nooaa arkissa
 Kastevesi kantaa meitä jokaisena päivänämme
Jeesus on meidän ”arkkimme”. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän on avannut meille taivaan oven ja
se ovi on yhä auki.










4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Vettä satoi 40 päivää - Jeesus näyttäytyi ihmisille myös 40 päivän aikana
ylösnousemisensa jälkeen ennen taivaaseenastumistaan.
5. Opeteltava Raamatun lause
”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena.”
1 Piet. 3:21
6. Lauluehdotus
1.
Kertosäe:

Mi laiva teitä kuljettaa nyt rauhan valkamaan?
On liitonarkki laivamme, on Kristus haavoissaan.
Ja purjeet armo paisuttaa, käy kulku joutuisaan.
Ja sitten häitä viettää saa, kun rantaan saavutaan.

2.

Ja kuinka monta laivalla nyt teitä matkustaa?
Jo meitä on tuhansia, vaan laiva kannattaa.

3.

Ken halki merten pauhujen vie laivan valkamaan?
Vain Herran Henki ohjaa sen, Hän varma luotsi vaan.

4.

Oi tokko paikkaa laivalla nyt vielä muilla on?
On kyllä suojaa kaikilla ja matka maksuton.
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7. Tehtäviä / kysymyksiä
Keskustelkaa isompien lasten kanssa, miksi seurakuntaa verrataan usein laivaan.
8. Muuta huomioitavaa
Tämä laiva on Jumalan Sanan lautta,
me Jeesuksen lapsia kasteen kautta.
Ja pysyä tahdomme lapsinaan,
siks kuljemme aina laivassaan
läpi elämän kotiimme taivaaseen
me turvaten yksin Jeesukseen.

Virpi Apponen

