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Nooa oli mies joka palveli 
Jumalaa.  Kaikki muut 
vihasivat Jumalaa eivätkä 
olleet Hänelle kuuliaisia.  
Eräänä päivänä Jumala ilmoitti 
järkyttävän uutisen.  “Minä 

aion tuhota tämän 
pahan 

maailman”, 
Jumala sanoi 

Nooalle.  
“Vain sinun 

perheesi pelastuu.”



Jumala varoitti Nooaa suuresta 
vedenpaisumuksesta, joka peittäisi koko 
maan.  “Rakenna puusta arkki, laiva, joka on 
tarpeeksi suuri perheellesi ja suurelle joukolle 
eläimiä.”  Jumala antoi Nooalle tällaisen käskyn.  
Hän antoi Nooalle myös tarkat ohjeet, 

ja Nooa alkoi 
rakentaa!



Ihmiset varmasti 
pilkkasivat,

kun Nooa 
selitti heille 

syitä arkin 
rakentamiseen.  Hän  

myös kertoi ihmisille  
Jumalasta.  Mutta 
kukaan ei 
kuunnellut.



Nooalla oli vahva usko.  
Hän uskoi Jumalaan 
vaikkei koskaan ollut 
satanut.  Pian arkki oli 
valmis lastattavaksi.



Nyt tulivat eläimet.  Joitakin lajeja Jumala toi 
seitsemän, joitakin kaksi.  Suuret ja pienet linnut, 

suuret ja pienet muut eläimet tulivat arkkiin.



Ihmiset varmaan pilkkasivat Nooaa 
kun hän lastasi eläimiä arkkiin.  
He eivät lakanneet tekemästä 
syntiä Jumalaa vastaan.  
He eivät pyytäneet 
päästä arkkiin 
mukaan.



Lopulta kaikki 
eläimet ja 

linnut olivat 
arkissa.  “Tule 

arkkiin”, Jumala 
sanoi Nooalle.  “Sinä 
ja sinun perheesi.”  

Nooa, hänen vaimonsa ja 
kolme poikaansa vaimoineen 

tulivat arkkiin.  Sitten 
Jumala sulki oven!



Sitten alkoi sataa.  
Satoi kaatamalla 
neljäkymmentä 

päivää ja 
neljäkymmentä yötä.



Tulvavedet 
virtasivat 

kaupunkeihin ja kyliin.  Kun sade 
lakkasi, jopa vuoret olivat veden alla.  
Kaikki, jotka tarvitsivat ilmaa 
hengittääkseen, kuolivat.



Kun vesi nousi, arkki kellui 
veden päällä.  Voi olla, että 
arkin sisällä oli pimeää, se 
keinui ja oli ehkä vähän 
pelottavaa.  Mutta arkki 
suojasi Nooan tulvalta.



Kun tulva oli kestänyt viisi kuukautta, 
Jumala lähetti kuivattavan tuulen.  
Vähitellen arkki pysähtyi korkealle 

Araratin vuorille.  Nooa pysyi arkin 
sisällä vielä neljäkymmentä 

päivää kun 
vedenpinta 
yhä laski.



Nooa lähetti korpin ja kyyhkysen lentoon arkin 
avoimesta ikkunasta.  Kyyhkynen palasi takaisin, 
koska se ei löytänyt kuivaa paikkaa mihin laskeutua.



Viikon kuluttua Nooa 
kokeili uudelleen.  
Kyyhkynen tuli takaisin 
tuore oliivipuun lehti 
nokassaan.  Seuraavalla 
viikolla Nooa tiesi, että 
maa oli kuiva koska 
kyyhkynen ei palannut. 



Jumala sanoi Nooalle, että hänen oli aika 
lähteä arkista.  Yhdessä perheensä 
kanssa Nooa päästi eläimet ulos.



Nooa oli 
kiitollinen!  Hän 
rakensi alttarin 
ja ylisti Jumalaa, 
joka oli pelastanut 
hänet ja hänen 
perheensä 
kauhealta tulvalta.



Jumala antoi 
Nooalle 
ihmeellisen 
lupauksen.  Hän ei 
enää koskaan lähettäisi 
tulvaa tuomitsemaan 
ihmisten syntiä.  

Jumala antoi 
muistutuksen 

lupauksestaan.  
Sen merkiksi Hän 

antoi sateenkaaren.



Nooa aloitti 
perheensä kanssa 
uuden elämän vedenpaisumuksen 
jälkeen.  Ajan mittaan hänen 
jälkeläisensä asuttivat koko 
maailman.  Kaikki 

maailman kansat 

polveutuvat Nooasta 
ja hänen lapsistaan.



Nooa ja vedenpaisumus

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Mooseksen kirja 6-10

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps.119:130



Loppu



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti.
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16
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