
Baabelin torni (1.Ms11:1-9) 

 

PT=Päätotuus: Kunnioitettava, Pyhä Jumala suojelee ihmistä 

 

Johdanto: Eri kielisiä äänitteitä tai tekstiä, arvailu? Mistä lähtien ihmiset eivät 

puhuneet samaa kieltä? Raamattu kertoo ihmisen alkuperän ja tämänkin. 

 

Kulku 

1. Vedenpaisumuksen jälkimainigeissa (Kuva: nooan arkki) 

- Ihminen rikkoi Jumalaa vastaan paratiisissa = synti 

* Synti on kosminen majesteetti rikos, Jumalan halveksiminen 

- Yhdestä rikkeestä synnin tekeminen valtautui, Jumala vihastui. 

- Ihmiset yhdessä halusivat Jumalan paikalle PT 

 

2. Mesopotamiasta (nyk. Irak) löytyi miellyttävä laakso 

- Ihmiset haluavat mukavuutta, mutta se ei riitä heille 

 

3. ”Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen 

asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko 

maan." 

 I) Halu päästä taivaaseen itse eli valheuskonto PT 

-  Tornin huipulle tulisi taivaanjumalan Baalin temppeli 

 II) Halu saada mainetta ja kunniaa itselle 

 - Ihmisen ei tulisi palvoa luotua, vaan Luojaa 

 III) Rikottiin Jumalan käsky Nooalle ”täyttäkää maa”(9:1) rikottiin 

 

4. Herra tuli katsomaan tätä tornin rakennusta 

 * Jumala näkee kaikkialle, eikä mikään ole Häneltä salassa 

 - Jumala sanoi, että ihmiset saisivat paljon aikaan yhdessä 

 * Seurakunnassa kristityt ovat yhdessä!!! 

  

5. Jumala sekoitti ihmisten kielet 

? Oliko Jumala ilkeä, kun Hän sekoitti kielet? 

!!! Jumala suojeli ihmistä, heille olisi tullut tuho, jos meno olisi vain 

päässyt yltymään ja yltymään.. PT 

- Tornin ja kaupungin rakentaminen lopetettiin. 

* Jumala on antanut omantunnon ja lain, ettemme tekisi syntiä 

 

6. Ihmiset hajaantuvat yli maan 

- Vaikeuksien kautta ihmisillä toteuttivat Jumalan tahdon. 

? Tiedättekö ketään yksinäistä ihmistä? Onko koulussa? 

Esim. Vaikeus: Paras kaveri muuttaa, voit olla jonkun yksinäisen 

kaverina 

 

7. Kielten yhdistyminen 

 - Helluntain ihme, kaikki ymmärsivät opetuslapsia (Apt.2:6) 

 - Taivaassa me kerran ymmärrämme toisiamme.  

 * Lähetystyön merkitys, eri kielille kerrotaan, Raamatun käännös 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

RAAMATTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 
Rm.3:23 Kaikki synt. 



Maria (1.Ms.11:1-9) 

 

Mitä Herra teki? 

Pelasti ihmissuvun vedenpaisumuksesta. Kiinnostui ihmisten tekemisistä. Sekoitti ihmisten kielet. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Hän ei toivo epäjumalien palvelusta ja ihmisten ponnistelua jumaliksi. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Herra on ainoa Jumala. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Syntinen ihminen tavoittelee jumaluutta. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Baabelin torni oli taivaan jumalan palvontapaikka. 

 

Totuuksia 

Älä pidä muita jumalia. 

Taivaassa kielet yhdistetään. 

PT=Päätotuus: Pyhän Jumalan kunnioittaminen 

 

 

1. Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä.  

2. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta tasangon ja jäivät sinne asumaan.  

3. Ja he sanoivat toisilleen: "Tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi." He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja 

asfalttipikeä muuraamiseen.  

4. He sanoivat: "Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme 

mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan."  

5. Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat,  

6. ja sanoi: "Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta 

alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa.  

7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta."  

8. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia.  

9. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen* ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle 

maailmaan. 

 

 

 


