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Babylonin torni - 1. Moos. 11:1-9
Kuvat: www.freebibleimages.org
Johdanto: Millä kielellä seuraava rukous on? (näytä tekstit: eesti, ruotsi, tšekki, heprea, swahili, japani)
Oliko maailmassa alun pitäen monta eri kieltä? Mistä lähtien ihmiset eivät puhuneet enää samaa kieltä? Se paljastuu
pian… Viimeksi puhuttiin siitä, kuinka pahuus yltyi niin paljon, että Jumala katui, että oli tehnyt ihmisen ja murehti sitä
sydämessään (1. Moos. 6:6) Syntihän on Jumalan halveksimista, rikos Jumalaa vastaan. Yhdestä rikkeestä synnin tekeminen valtautui maailmaan. Jumala tuli murheelliseksi ja lähetti vedenpaisumuksen tuhoamaan kaiken. Paitsi ketkä
pelastui?
Kuva 1
He, jotka menivät arkkiin, jonka Nooa oli rakentanut Jumalan ohjeiden mukaisesti pelastuspaikaksi. Arkissa he olivat
Jumalan osoittamassa turvassa. Vain Nooa ja hänen perhekuntansa sekä kutakin eläintä kaksi pelastuivat. Nooan perheestä lähti ihmiskunta taas kasvamaan. Jumala itse sanoi heille: lisääntykää ja täyttäkää maa. (1. Moos. 9:1) Nooan
jälkeläisiä asettui asumaan Mesopotamiaan, nykyisen Irakin alueelta. Missä se on?
Kuva 2 – kartta 1
Kuva 3 – kartta 2
Siellä on Irak…
Raamattu kertoo, kuinka tuolloin kieli yhdisti ihmisiä. 1. Moos. 11:1. Yhteinen kieli mahdollisti voimien ja taitojen
yhdistämisen yhteisen päämäärään saavuttamiseksi. Mikä yhteinen päämäärä oli? 1. Moos. 11:4
Kuva 4
Tämä rakennusprojekti ei ollutkaan mikään tavallinen kaupungin ja tornin rakennus. Syy rakentaa torni oli nimittäin
vain ihmisen itsensä korottaminen ja kapinointi Jumalaa vastaan. Ihmisten toiveena oli elää riippumatonta elämää
ilman Jumalaa. Ihminen halusi päästä taivaaseen itse, omilla teoillaan. He halusivat saada myös mainetta ja kunniaa
itselleen, vaikka kaikki kunnia tulisi antaa Jumalalle. Siinä rikottiin myös Jumalan käsky Nooalle ”täyttäkää maa” (9:1)
nimittäin ihmiset itse halusivat yhdistää ihmiset yhteen, ettei hajaannut ympäriinsä. He halusivat olla itse ottaa jumalan paikan eikä alistua Jumalan tahdon alle. Mitä ihmiset olivat oppineet vedenpaisumuksesta, joka synnin tähden
tuhosi kaiken? Ei mitään, jälleen synti valtasi alaa.
Synnissä on kysymys siitä, että Jumalan paikalle pannaan ihminen. Emme tahdo alistua Jumalan tahdon alle, vaan
ajattelemme, että kyllä minä tiedän, kyllä minä osaan, mitä se Jumala tähän liittyy. Minulle kaikki kunnia ja kiitos!
Onko sinun toiveesi elää ilman Jumalaa? Vaikka Jumala on se, joka tänään mahdollistaa sen, että sinä hengität, saat
ruokaa, mitä syödä. Ilman Jumalaa meillä ei olisi elämää. Jumala on antanut meille elämän ja ylläpitää sitä. Jumala
tahtoo auttaa sinua voittamaan oman itsekkyytesi ja nöyrtymään tunnustamaan, että sinä tarvitset Jumalaa ja Jumalalle kuuluu aina ja kaikesta kunnia.
Kuva 5
Kun ihmiset rakensivat, Jumala tuli katsomaan heidän tekemisiään. Jumala ei nähnyt vain rakennusta ja sen edistymistä, vaan Jumala näki ihmisten sydämeen, heidän ajatuksiinsa ja asenteisiinsa. Jumalahan näkee kaikkialle, eikä mikään ole Häneltä salassa. Jumala sanoi: 1. Moos. 11:6. Kun ihmiset pystyvät yhdistämään voimansa ja taitonsa, siinä
on hyvät puolensakin. Kun tehdään yhdessä työtä, saadaan paljon hyvää aikaan, mutta joukossa myös tyhmyys tiivistyy
ja kun aikeissa on Jumalan tahdon vastaiset asiat, saadaan aikaan paljon pahaa.
Raamattu sanoo meille toisaalla, että ilman Jumalaa me emme saa aikaan mitään. (Joh. 15:5) Meidän omat yrityksemme tehdä hyviä asioita, teimme yksin tai isolla porukalla, ei kanna pitkälle, jos Jumala ei ole kanssamme. Tarvitsemme Jumalaa. Jumala ainoastaan voi myös luoda meidän ihmisten keskelle todellisen yhteyden, jotta voimme elää
ja toimia yhdessä. Me olemme itsessämme taitavia vaan töllöntöihin.
Mitä Jumala teki, kun ihmiset panivat voimansa yhteen ja rupesivat rakentamaan tornia korottaakseen itseään ja kuvitellessaan pelastavansa itse itsensä? 1. Moos. 11:7
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Kuva 6
Jumala sekoitti ihmisten kielet, eivätkä he enää ymmärtäneet toisiaan. Tornin ja kaupungin rakentaminen loppui siihen
ja ihmiset hajaantuivat ympäri maailman, joutuivat eroon toisistaan.
Oliko Jumala ilkeä, kun Hän sekoitti kielet? Ihmiset varmaan kokivat sen epäoikeudenmukaisena sinä hetkenä, mutta
yhtä kaikki, se suojeli ihmisiä. Kielten sekoittaminen oli rakkautta, se oli ihmisten parhaaksi. Jumalan täytyi tehdä niin
ihmisen pahuuden tähden. Jos ihmiset olisivat saaneet jatkaa yhdessä, ilmeisesti pahuus ja ihmiskunnan turmio olisivat
lisääntyneet hirvittävällä vauhdilla ja ihminen olisi ajanut itsensä tuhoon. Jumala hidasti tahtia pelastaakseen heidät.
Jumala on antanut meille lain ja omantunnon, ettemme tekisi syntiä. Se on hyvä asia, kun omatunto syyttää, kun on
tullut tehtyä jotain väärää, vaikka ei se mukavalta tunnu. Kun omantunto syyttää, sen tarkoitus on johtaa sinut tunnustamaan tekosi ja pyytämään anteeksi ja toimimaan jatkossa toisin; sitä Jumala tahtoo. Vain Jeesus antaa synnit
anteeksi ja auttaa sinua toimimaan oikein.
Kuva 7
Ihmiskunta on nyt hajaantunut ympäri maapallon ja kielimuuri pitää meidät erillään toisistamme. Kun ei ole yhteistä
kieltä, ei ole yhteyttä. Kielimuuri on tehokkaampi ihmisten eristäjä kuin suurinkaan valtameri. Jos ei ole yhteistä kieltä,
kommunikointi on tosi vaikeaa. Toki nykyään esimerkiksi englannin kielellä pärjää hyvin. Miltä sinusta tuntuisi, jos
minä puhuisin täällä vaikka vain kiinaa? No, en mä osaa kuin suomea…
Tiedätkö, että vaikka puhumme samaa kieltä, silti ei aina löydy yhteyttä, eikä ymmärretä toisiamme? Vaikka toinen
sanoo omasta mielestään selvällä suomen kielellä jonkun asian, toinen ei ymmärrä sitä samalla tavalla ja tulee väärinymmärryksiä ja se erottaa meitä toisistamme. Tai elämme niin erilaisissa tilanteissa, että on vaan vaikea ymmärtää
toisia. Sulla voi olla sellainen tilanne kaverien tai perheesi kanssa.
Aina emme myöskään käytä kieltämme hyvään ja yhteyden rakentamiseen. Sanoillamme saamme aikaan paljon myös
pahaa, mikä satuttaa toisia. Jumalan tahto kuitenkin on, että me käyttäisimme sanojamme puhuaksemme itsellemme
ja toisillemme hyvää, oikeaa ja kaunista, sellaista mikä luo yhteyttä, iloa ja toivoa. Hän itse meitä siinä auttaa. Jumala
tahtoo myös, että meidän sanamme kiittäisi ja ylistäisi Häntä.
Jumala haluaa myös yhdistää kaikki ihmiset Jeesuksen kautta. Vaikka puhumme eri kieltä, ajattelemme asioista eritavoin, olemme erinäköisiä ja kokoisia, mutta uskomme Jeesukseen, voimme olla ystäviä ja rakastaa toinen toisiamme.
Vain Jeesus voi todellisessa ja aidossa mielessä yhdistää meidät ihmiset täällä elämässä. Vaikka emme ymmärtäisi
toistemme kieltä, se ei estä yhteyttä, minkä Jeesus antaa. Rukoillakin voi yhdessä, vaikka eri kielillä. Mä sain muutama
vuosi sitten käydä hyvän ystäväni kanssa Papua-Uudessa-Guineassa. Mä osallistuin siellä lasten jumalanpalvelukseen,
jonkun sortin pyhäkouluun. En ymmärtänyt montaakaan sanaa, mutta osallistuin rukoukseen ja joihinkin lauluihin ja
tiesin kuuluvani samaan joukkoon heidän kanssaan, nimittäin Jeesuksen uskoviin.
Kuva 8
Kerran taivaassa, Jeesuksen luona, ymmärrämme toisiamme täydellisesti. Siellä puhutaan sellaista kieltä, mitä jokainen ymmärrämme eikä tule väärinymmärryksiä. Jotta mahdollisimman monia eri kieliä puhuvia ihmisiä olisi kerran
taivaassa, on meille, Jeesukseen uskoville annettu tehtävä kertoa Jeesuksesta eteenpäin. Joitakin ihmisiä kutsutaan
lähtemään ulkomaille asti, kertomaan Jeesuksesta eri maihin eri kielillä. Raamattuja myös käännettään koko ajan uusille ja uusille kielille, että jokainen ihminen voisi lukea Raamattua omalla kielellään. Ootko ajatellut, kuinka suunnaton
etuoikeus on, että saat kuulla ja lukea Raamattua omalla äidinkielelläsi. Suurella joukolle maailman ihmisiä se on vielä
mahdotonta. Iloitsetko ja oletko kiitollinen suomenkielisestä Raamatusta ja raamattuopetuksista?
(Katsotaan 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/)
Sinutkin Jeesukseen uskovana on kutsuttu kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta toisille. Voit kertoa jo nyt kavereillesi,
naapureillesi ja sukulaisille, mutta voi olla, että Jeesus kutsuu juuri sinua lähtemään lähetystyöhön ulkomaillekin. Voit
jo nyt rukoilla, että Jumala johdattaisi sun elämää ja jos se on Hänen suunnitelmansa, hän lähettää sut vaikka Kiinaan
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tai Intiaan tai minne Hän tahtookaan. Elämä Jeesuksen kanssa on aikamoista seikkailua, olit Suomessa tai ulkomailla.
Jonain päivänä, jokaisella kielellä, tunnustetaan, että Jeesus on Herra. Raamattu sanoo niin: Fil. 2:11
Kuva 9
Jokainen ihminen, oli mistäpäin maailmaa tahansa ja puhupa mitä kieltä tahansa, tunnustaa, että Jeesus on Herra,
Jumala, vaikkei uskoisikaan Jeesukseen pelastajanaan. Tärkeintä on, että sinä jo tänään tunnustat kaikesta sydämestäsi, että Jeesus on sun Herrasi ja pelastajasi. Jeesus auttakoon sua ja mua, että meidän suustamme tulevat sanat
voisivat olla kehumassa Jeesusta ja muutenkin käyttäisimme sanojamme niin kuin Jumala tahtoo meidän käyttävän,
hyvään ja oikeaan, siunaukseksi itsellemme ja toisillemme.
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Kertauskisa - Babylonin torni
1. Mikä yhdisti ihmisiä vedenpaisumuksen jälkeen?
a. olivat samannäköisiä
b. puhuivat samaa kieltä
c. kaikki oli yhtä pitkiä
d. kaikki rakastivat Jumalaa
2.

Mitä ihmiset päättivät yhdessä rakentaa?
a. kylpylän
b. laskettelukeskuksen
c. viinitarhan
d. kaupungin ja tornin

3. Miksi ihmiset rakensivat tornia?
a. halusivat itselleen kunnia ja etteivät
hajaantuisi ympäri maailman
b. saivat ihmisille töitä
c. koska naapurimaassakin oli iso torni
d. se oli heidän lempipuuhaansa
4. Mitä meidän tulisi nöyrtyä tunnustamaan?
a. minä itse tiedän ja osaan kaiken
b. minulle kuuluu kunnia ja kiitos
c. ihminen on viisaampi kuin Jumala
d. minä tarvitsen Jumalaa ja hänelle kuuluu kunnia ja kiitos
5. Mitä Jumala teki keskeyttääkseen rakentamisen?
a. katkaisi sähköt
b. aiheutti riitoja ihmisten välille
c. sekoitti kielet
d. teki ihmisistä mykkiä
6. Miksi Jumala sekoitti kielet ja sen kautta tornin rakentamisen?
a. suojellakseen ihmisiä
b. ollakseen ilkeä ihmisille
c. se oli hauskaa
d. mahdollistaakseen eri kielten opiskelun

7. Mikä voi todella yhdistää eri kieltä puhuvat
ihmiset?
a. yhteisen kielen oppiminen
b. Jeesus
c. ihmiset itse, kun vain kovasti yritetään
d. lentokoneet, millä lentää toisten
luokse
8. Mihin meidän tulisi käyttää sanojamme?
a. toisten pilkkaamiseen
b. kapinoimiseen Jumalaa vastaan
c. hyvän ja oikean puhumiseen
d. valehtelemiseen
9. Missä kaikki ymmärtävät toisiaan?
a. kodeissa
b. kouluissa
c. seurakunnissa
d. taivaassa
10. Miksi tulee mennä ulkomaille asti kertomaan
Jeesuksesta?
a. jotta mahdollisimman moni oppisi tuntemaan Jeesuksen
b. koska on hauskaa matkustaa ulkomaille
c. jotta toisimme hankaluuksia kaikkien
ihmisten elämään
d. koska minusta nyt tuntuu siltä
11. Ketkä lopulta tunnustavat, että Jeesus Kristus
on Herra?
a. ei kukaan
b. vain Jeesuksen uskovat
c. kaikki, jokainen kieli
d. vain papit ja piispat
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Elmeri: Moikka Essi!
Essi: Ki ko ko.
Elmeri: Mitä?
Essi: Ki ko ko.
Elmeri: Mitä ihmettä sä puhut? Eihän tuosta saa mitään selvää!
Essi: Ki Ko keri kapi.
Elmeri: Mitä ihmettä! Puhuisit selvää suomea, että muutkin ymmärtäis!
Essi: Ai, sä et ymmärrä mun uutta hienoa kieltä. Keksin sen ihan itse. Se on kikoko-kieli.
Elmeri: Voi hyvänen aika, miksi sä sellaisen kehittelit? Eikö suomen kieli riitä?
Essi: Joo, suomen kieli kyllä riittäisi, mutta kun mä en osaa englantia, enkä ruotsia, niin kuin kaverit osaa, joten päätin kehitellä ihan oman kielen, jota mä vain osaan.
Elmeri: Mut muiden on mahdoton sua ymmärtää… mäkään en voi enää jutella sun kanssa, jos puhumme eri kieltä.
Essi: Niinpä, mut se on ihan sama asia, kun toiset puhuu englantia ja mä en ymmärrä siitä mitään. Mutta mistä muuten 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, me ei ymmärretä toisiamme eli kielet erottaa meidät toisista. Ei, se ei
voi olla hyvä juttu.
Essi: Jotkut kyllä tykkää siitä, että saa opiskella ja puhua eri kieliä, englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa jne. Joten 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: Hmm. aloitetaan sillä, että kuunnellaan nyt raamattuopetus
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Essi ja Elmeri
- 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 kaupunkia
ja tornia, 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. 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.
Essi: Joo. Voidaan myös rukoilla, että Jeesus auttaisi meitä elämään enemmän Jumalan tahdon mukaan ja nyt eritoten, että voitas ymmärtää toisiamme ja että ne sanat, joita puhumme, voisivat olla hyvää ja oikeaa ja ylistää Jeesusta!
Elmeri: Se onkin hyvä rukous. 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 olla mukana mahdollistamassa sitä, että kaikilla kielillä yhdessä kehuttas ja kiitettäs Jeesusta!
Essi: Niinpä! Ja siten mahdollisimman moni olisi kerran taivaassa, missä ei onneksi ole mitään ymmärtämisongelmia.
On aivan parasta, kun uskomalla Jeesukseen pääsee kerran sinne.
Elmeri: Joo, mutta nyt eletään täällä ja kiitetään, että Jeesus auttaa meitä ymmärtämään ja rakastamaan toinen
toisiamme.
Essi: Jeps, niin teemme!

