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Johdanto:  

Näytä kuvina esim. Isä meidän rukous/ Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16) eri kielillä ja anna lasten ar-

vata, että mistä kielestä on kyse. 

 

Oliko maailmassa alun pitäen monta eri kieltä? Mistä lähtien ihmiset eivät puhuneet enää samaa 

kieltä?  

 

Viimeksi puhuttiin siitä, kuinka pahuus yltyi niin paljon, että Jumala katui, että oli tehnyt ihmisen ja 

murehti sitä sydämessään (6:6). Synti on Jumalan halveksimista, rikos Jumalaa vastaan. Yhdestä rik-

keestä synnin tekeminen valtautui, Jumala vihastui.  

  

Jumala lähetti vedenpaisumuksen, tuhosi kaiken, paitsi ketkä pelastui? Vain Nooa ja hänen perhe-

kuntansa ja eläimiä kutakin kaksi pelastuivat, he jotka olivat arkissa, Jumalan osoittamassa, turvassa. 

Nooan perheestä lähti ihmiskunta taas kasvamaan.  Jumala itse sanoi heille: Lisääntykää ja täyttäkää 

maa. (1. Moos. 9:1) 

 

Kartta, jossa näkyy Suomi ja nykyisen Irakin alue 

Nooan jälkeläiset etsivät hyvää maata mihin asettua asumaan ja löysivätkin sellaisen, Mesopotami-

asta, nykyisen Irakin alueelta. Missä se Irak oikein on? (näytä kartasta) Siellä löytyi hyvä asuinalue 

mukavuutta kaipaaville ihmisille. Raamattu kertoo, kuinka kieli yhdisti ihmisiä silloin 1. moos. 11:1 

Yhteinen kieli mahdollisti voimien ja taitojen yhdistämisen yhteisen päämäärään saavuttamiseksi. 

Mikä se yhteinen päämäärä nyt sit oli? 

 

Kuva 1  

1. Moos. 11:4 Tämä rakennusprojekti ei ollutkaan mikään tavallinen tornin rakennus. Ihmisten mo-

tiivina rakentaa torni oli nimittäin vain ihmisen itsensä korottaminen. Perimmäinen syy oli ihmisten 

kapinointi Jumalaa vastaan. Ihmisten toiveena oli elää riippumatonta elämää ilman Jumalaa. Ihmi-

nen halusi päästä taivaaseen itse, omilla teoillaan. Tornin huipulle tulisi taivaanjumalan Baalin temp-

peli, eli epäjumalan palveluspaikka.  

 

*Ihmiset halusivat saada myös mainetta ja kunniaa itselleen. Vaikka ihmisen ei tulisi palvoa luotua, 

vaan luojaa, Jumalaa. Rikottiin Jumalan käsky Nooalle ”täyttäkää maa” (9:1) > Ihmiset itse halusivat 

yhdistää ihmiset yhteen, ettei hajaannut ympäriinsä. He halusivat olla itse jumalia, eikä alistua to-

dellisen Jumalan tahdon alle. Jumalan nimeä ei haluttu yhdistäjäksi, sen sijaan haluttiin jotain ihmi-

sestä nousevaa. > Todellista, kestävää yhteyttä meidän ihmisten välille ei kuitenkaan synny ilman 

Jumalaa. Jumala antaa meille keskinäisen yhteyden ja rakkauden.  

 

Mitä ihmiset olivat oppineet vedenpaisumuksesta, joka tuhosi kaiken? Ei mitään.  Eli jälleen kerran 

ihmiset tekivät syntiä. Rikkoivat Jumalan tahtoa vastaan.   
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Ihmisen, minun ja sinun synnissä, pahuudessa on kysymys siitä, että Jumalan sijaan tulee ihminen. 

Me ei tahdota alistua Jumalan tahdon alle.  Kyllä minä tiedän, kyllä minä osaan, mitä se Jumala 

liittyy… Minulle kaikki kunnia ja kiitos! Sitä vastaan me joudutaan myös usein taistelemaan. Ja Ju-

mala tahtoo auttaa meitä voittamaan oman itsekkyyden ja nöyrtymään tunnustamaan, että Juma-

lalle kuuluu kaikki kunnia ja kiitos. Mieti, onko sinun toiveena ollut elää ilman Jumalaa? ”Parempi 

kuin ei Jumala häiritsisi mun elämää…” 

 

Kuva 2 

Kun ihmiset rakensivat, niin Jumala tuli katsomaan tätä tornin rakennusta. Jumala näkee kaikkialle, 

eikä mikään ole Häneltä salassa, ei sinunkaan elämässä. Jumala ei nähnyt vain rakennusta ja sen 

edistymistä, vaan Jumala näki niiden ihmisten sydämeen, heidän ajatuksiinsa ja asenteisiinsa. Ju-

mala sanoi: 1. Moos. 11: 6. 

 

Ihmiset pystyvät nyt yhdistämään voimansa ja taitonsa. Siinä on hyvät puolensakin. Seurakunnassa-

kin, kun tehdään yhdessä työtä, saadaan paljon hyvää aikaan. Mutta joukossa myös tyhmyys tiivistyy 

ja kun aikeissa on Jumalan tahdon vastaiset asiat, niin siitä ei hyvä seuraa.  

Ilman Jumalaa me ei myöskään voida mitään. Meidän omat yritykset tehdä hyviä asioita, tehtiin me 

yksin tai isolla porukalla, ei kanna pitkälle, jos Jumala ei ole kanssamme. 

  

Mitä Jumala teki, kun ihmiset panivat voimansa yhteen ja rupesivat rakentamaan tornia korottaak-

seen itseään ja kuvitellessaan pelastavansa itse itsensä? 1. Moos. 11.7 (näkyviin) 

 

Kuva 4 

Jumala sekoitti ihmisten kielet. Tornin ja kaupungin rakentaminen lopetettiin ja ihmiset. Hajaantui-

vat ympäri maailman, kun eivät enää ymmärtäneet toisiaan. Oliko Jumala ilkeä, kun Hän sekoitti 

kielet? Ihmiset kokivat sen varmasti epäoikeudenmukaisena sinä hetkenä, mutta yhtä kaikki, se suo-

jeli ihmiskuntaa. Kielten sekoittaminen oli rakkautta.  Jumalan täytyi tehdä niin ihmisen pahuuden 

tähden. Jumala suojeli ihmistä. 

 

Jos ihmiset olisivat saaneet jatkaa yhdessä, niin ilmeisesti pahuus ja ihmiskunnan turmio olisivat 

lisääntyneet hirvittävällä vauhdilla ja ihminen olisi ajanut itsensä tuhoon. Jumala hidasti tahtia -pe-

lastaakseen heidät. (lisää ristin kuva) 

 

Jumala on antanut omantunnon ja lain, ettemme tekisi syntiä. Se on hyvä asia, kun omatunto syyt-

tää, vaikka se ei tunnu mukavalta. Se johtaa sinut pyytämään anteeksi ja toimimaan toivottavasti 

jatkossa toisin. Vain Jeesus antaa synnit anteeksi ja auttaa toimimaan oikein. 

Ihmiskunta on nyt hajaantunut ympäri maapallon. Kielimuuri pitää ihmiset erillään toisista, ei ole 

yhteistä kieltä, niin ei ole yhteyttä. Kielimuuri on tehokkaampi ihmisten eristäjä kuin suurinkaan 

valtameri. Toki nykyään esimerkiksi englannin kielellä pärjää hyvin. Mutta jos ei ole yhteyttä kieltä, 

niin elämä on tosi vaikeaa.  

 

Miltä sinusta tuntuisi, jos minä puhuisin täällä, vaikka vain kiinaa? Tiedätkö, että vaikka puhuisimme 

samaa kieltä, niin silti ei aina löydy yhteyttä, ei ymmärretä toisiamme?  Sinulla voi olla sellainen 



tilanne kaverien tai perheesi kanssa. Vaikka toinen sanoo omasta mielestään selvällä suomen kie-

lellä jonkun asian, niin toinen ei ymmärrä sitä samalla tavalla. Ja se aina erottaa meitä toisistamme… 

 

Aina me emme myöskään käytä kieltämme hyvään ja yhteyden rakentamiseen. Tiedätkö ketään yk-

sinäistä ihmistä? Kaveria, jolle kukaan ei puhu mitään tai puhutaan vain pahaa. Tai oletko itse ollut 

yksin? Paras kaveri on vaikka muuttanut toiselle paikkakunnalle tms. Miten sä voisit olla autta-

massa? 

 

Jumala haluaa yhdistää kaikki ihmiset Jeesus-nimen alle, että me oltaisi yhtä Jeesuksessa, vaikka 

puhutas eri kieltä, ajateltaisi monista asioista eritavoin, ollaan erinäköisiä ja kokoisia, mutta usko-

taan samaan Jeesukseen, niin voidaan olla yhtä ja rakastaa siksi toinen toisiamme. Vain Jeesus voi 

todellisessa ja aidossa mielessä yhdistää eri kansoista tulevat ihmiset täällä ajassa. Kielimuurit eivät 

estä uskon yhteyttä, mikä meillä on Jeesuksessa.  

 

Taivas-kuva (poimi esim. raamatun punainen lanka kuvista: http://lastenmissio.fi/joomla252/fi-

les/pdf/Raamatun_punainen_lanka.pdf) 

 

Kerran taivaassa, Jeesuksen luona, me ymmärrämme toisiamme täydellisesti. Siellä puhutaan yhtä 

kieltä, eikä ole kahnauksia, eikä väärinymmärryksiä. Mutta, jotta mahdollisimman monia eri kieliä 

puhuvia ihmisiä olisi kerran taivaassa, on meille, Jeesukseen uskoville annettu tehtävä kertoa Jee-

suksesta eteenpäin, myös ulkomaille asti. Sinutkin, joka uskot jo Jeesukseen, on kutsuttu siihen teh-

tävään. Voit kertoa Jeesuksesta kavereillesi, sukulaisille tai vaikka kutsua heitä näihin perjantai-iltoi-

hin mukaan, missä he kuulevat Raamatun asioita. Ja rukoilla toisten puolesta. 

 

Joitakin kutsutaan lähtemään ulkomaille asti, kertomaan Jeesuksesta eri maihin eri kielillä. Koko 

ajan Raamattuja myös käännettään koko ajan uusille ja uusille kielille, että jokainen ihminen voisi 

lukea Raamattua omalla kielellään. Haluaisitko sinä lähteä kertomaan ihmisille Jeesuksesta jonnekin 

ulkomaille? Sinä voit jo nyt rukoilla, että Jumala johdattaisi sinun elämää, ja jos se on Hänen suun-

nitelmansa, niin lähettää sinut vaikka Kiinaan. Elämä Jeesuksen kanssa on aikamoista seikkailua, olit 

Suomessa tai ulkomailla. 

 

Katsotaan vielä videon pätkä Papua-uudelta Guinealta, missä juhlittiin, kun saatiin käännettyä uusi 

testamentti yhden kansan kielelle. https://thepngexperience.wordpress.com/2016/08/30/urat-nt-

dedication/ Tiedätkö, se on etuoikeus, että sinä saat kuulla ja lukea Raamattua omalla äidinkielelläsi. 

Suurella joukolle maailman ihmisiä se on vielä mahdotonta. Iloitsetko sinä suomen kielisestä Raa-

matusta niin kuin nämä papua-uuden Guinean ihmiset oman kielisestä Raamatustaan? 
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