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ARKKI  PYSÄHTYY

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Araratin vuorella. Sen sijaintia ei tarkkaan tiedetä.
Turkin korkein vuori (5 137 metriä) on saman niminen uinuva tulivuori, joka sijaitsee
Turkin, Iranin ja Armenian rajalla. (Wikipedia.fi)

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Nooa ja hänen vaimonsa sekä pojat: Seem, Haam ja Jaafet ja näiden vaimot.

d) Vieraat termit
Miniä on pojan vaimo.
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2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 8:12–9:3 ja 9:7–17

Nooa odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää
palannut hänen luoksensa. Nooan kuudentenasadantena yhdentenä ikävuotena,
vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, oli vesi
kuivunut maan päältä. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta
oli kuivunut. Toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenentenä
seitsemäntenä päivänä, oli maa aivan kuiva.

Jumala puhui Nooalle sanoen: "Lähde arkista, sinä ja vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun
kanssasi. Kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaeläimet ja kaikki
matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niitä vilisköön maassa, ja
ne olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä." Nooa ja hänen poikansa,
vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan lähtivät ulos, niin myös kaikki metsäeläimet,
kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki, mikä liikkuu maan päällä, lähtivät arkista
suvuittain.

Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita
lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi
sydämessänsä: "En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen
sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa
kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olen tehnyt. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa
kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö."

Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja
lisääntykää ja täyttäkää maa. Pelätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä
ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne
olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi;
niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös
tämän kaiken.

Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen:
"Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa ja kaikkien elävien
olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien
metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät,
kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää
pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan
enää maata turmele." Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi
ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne
ovat: minä panen kaareni (=sateenkaari) pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun
ja maan välillä. Kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan
minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan
välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva
pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien
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elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." Jumala sanoi Nooalle:
"Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka
maan päällä on."

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Arkki pelasti Nooan ja hänen perheensä hukkumasta. Jeesuksen ristinkuolema
pelastaa meidät iankaikkisesta kadotuksesta: ”Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Mooses-vauva pelastui kaisla-arkussa.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä
heitä minun kädestäni.” Joh. 10:27–28

6. Lauluehdotus VK 220 = UVK 215, sanat E. Lönnrot k. 1884, sävel J. König 1738.
Oi armonmerta ihmeellistä sen vesi voimallinen on.
Syyn kaiken pesee syntisistä. Pois heistä torjuu tuomion.
Se synnin vallan hukuttaa. Mun niin kuin Nooan pelastaa.

Elämänkirjahan kun piirsit, oi, Jeesus, myös mun nimeni.
Mun kuolemasta eloon siirsit. Suo, etten vain mä hukkuisi.
Ah, auta, ettei mikään vois mua kädestäsi ryöstää pois.
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7. Tehtäviä / kysymyksiä
Tekstin lopussa on väritettävä kuva. Muista piirtää siihen sateenkaari.

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

Luomisen ja vedenpaisumuksen jälkeen ei ole syntynyt enää uusia
eläinlajeja vaan päinvastoin: monet eläinlajit ovat kuolleet sukupuuttoon, kuten
dinosaurukset.
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