
Essi ja Elmeri   Babylonin torni 
- Ennen opetusta 

 
Elmeri: Moikka Essi! Mikä tänään harmittaa?  

Essi: Moi! Ei mikää… tai, ehkä vähän… Kun meillä oli tänään englannin koe ja 

minusta tuntui, etten minä osannut yhtään mitään.  

Elmeri: No, älä välitä. Yksi englannin koe ei haittaa mitään, vaikka se 

menisikin pieleen.  

Essi: Mutta ois se kuitenkin kiva osata englantia ja kun kaikki muut meidän luokalla 

on niin hyviä siinä. Ja minä vaan en ymmärrä mitään, vaikka kuinka oon yrittänyt 

opiskella. 

Elmeri: En minäkään osaa, mutta kai sitä suomenkielellä pärjää ihan yhtä 

hyvin. Minä kun en aio muuttaa ulkomaille. 

Essi: Ei sitä tarvii ulkomaille muuttaa, kun englantia kuulee täällä Suomessakin jo 

niin paljon, ja minusta tuntuu, että monesta asiasta selviäis helpommalla, kun 

ymmärtäis englantia. 

Elmeri: Voihan sen niinkin olla. Minusta olisi vaan mukavampi, kun 

maailmassa olisi vaan yksi kieli, jota kaikki puhuis.  

Essi: Joo, minäkin tykkäisin siitä. Mutta mistä eri kielet on tullut, kun eikös Jumala 

luonut maailman hyväksi? Eri kielet eivät voi olla hyvä asia, kun niiden opiskelu on 

niin vaikeaa… 

Elmeri: Niin ja kun me puhutaan eri kieliä, silloin me ei ymmärretä toisiamme 

eli kielet erottaa meidät toisista, eri kieltä puhuvista ihmisistä. Ei, se ei voi 

olla hyvä juttu. 

Essi: Niinpä niin. Vaikka jotkut kyllä tykkää siitä, että saa opiskella ja puhua eri 

kieliä, englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa jne. Mutta ei kai niissä mitään pahaakaan 

ole… 

Elmeri: Joo, mutta pitää varmaan kysyä isältä näitä juttuja, kun se on niin 

viisas.  

Essi: Tai sit vois itsekin tutkia Raamatusta, sanotaanko siellä jotain… 

Elmeri: Mut nyt mennään, että ehditään kuulemaan tän illan opetus. 

Essi: Joo, mennään… 

 



Essi ja Elmeri    Babylonin torni 

- Opetuksen jälkeen 
 

Elmeri: No, löytyihän se selitys eri kielille sieltä Raamatusta.  

Essi: Niin löytyi. Eri kielet tuli tänne maailman vasta syntiinlankeemuksen jälkeen. 

Jumala ei alunperin tarkoittanut tänne maailmaan monia eri kieliä. 

Elmeri: Mutta oli kuitenkin hyvä, että Jumala puuttui asiaan silloin, kun ne 

ihmiset yritti rakentaa sitä torniaan, ettei ne tuhonneet itseään täysin. 

Essi: Joo, on se hienoa, kun Jumala suojelee meitä ihmisiä.  

Elmeri: Mutta Jumala näkee myös meidän ajatuksemme ja asenteemme, koko 

elämämme. Kuinkas usein sä olet elämässäs halunnut ottaa kaiken kunnian 

itselles, vaikka se kuuluis Jumalalle? 

Essi: Noh, jos rehellisiä ollaan, niin aika usein. Ja usein tulee yritettyä myös olla itse 

hyvä ihminen, jotta kelpais muille ihmisille ja Jumalalle, vaikka tiedänkin, että en 

omien tekojeni ansiosta taivaaseen pääse. 

Elmeri: Siinä suhteessa minäkin olen ihan samanlainen. Usein sitä haluais 

itselle vaan mainetta ja kunniaa. Mutta onneksi Jeesus tuli maailmaan 

pelastamaan meidät. Jeesuksen ristinkuoleman tähden saadaan nämäkin 

synnit anteeksi.  

Essi: Joo. Ja voidaan myös rukoilla, että Jeesus auttaisi meitä elämään enemmän 

Jumalan tahdon mukaan. 

Elmeri: Se onkin hyvä rukous. Ja Jeesukselta voi myös pyytää viisautta 

englannin kielen opiskeluun. Hän on luvannut auttaa kaikessa. 

Essi: Joo, niin mä teenkin. Kyllä mä vielä jossain vaiheessa opin puhumaan ja 

ymmärtämään englantia. Ehkä minusta tulee vielä lähetystyöntekijä, joka kääntää 

Raamattua jollekin kielelle, missä ei oo vielä Raamattua.  

Elmeri: Se ois kyllä aika hienoa! Rukoillaan, että Jumala johtais meidän 

elämää niin kuin Hänen tahto on.  

Essi: Onneksi Taivaassa ei sit enää ole mitään ymmärtämisongelmia. On aivan 

parasta, kun uskomalla Jeesukseen pääsee kerran sinne.  

Elmeri: Joo, mutta nyt eletään täällä maan päällä ja nautitaan tästä elämästä 

Jeesuksen kanssa. Mä lähden nyt kotiin, mutta nähdään taas! 

Essi: Moikka! Nähdään! 



 


