
Babylonin torni
1. Moos. 11:1-9

- Mihin kieltäsi käytät? -7

Kun Nooa, hänen perheensä ja eläimet olivat pelastuneet vedenpaisumukselta, lähti ihmiskunta jälleen 
kasvamaan. He löysivät miellyttävän laakson, jossa heidän oli hyvä asua. Siellä ihmiset aloittivat rakennus-
projektin. He sanoivat: 1. Moos. 11:4 Heidän oli helppo tehdä yhteistyötä, sillä tuolloin ”Koko maailma 
käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä.” Yhteinen kieli mahdollisti voimien ja taitojen yhdistämisen yh-
teisen päämäärään saavuttamiseksi. Tämä rakennusprojekti ei ollut mikään tavallinen kaupungin ja tornin 
rakentaminen, vaan syy rakentaa oli ihmisen itsensä korottaminen ja kapinointi Jumalaa vastaan. Ihmisten 
toiveena oli elää riippumatonta elämää ilman Jumalaa. Ihminen halusi päästä taivaaseen itse, omilla teoil-
laan. He halusivat saada mainetta ja kunniaa, vaikka kaikki kunnia tulisi antaa Jumalalle. Ihmiset halusivat 
yhdistää ihmiset yhteen niin, etteivät hajaannu ympäriinsä, kaikkialle maailmaan, vaikka Jumalan tahto oli, 
että he täyttävät maan. He halusivat ottaa itse jumalan paikan eikä elää Jumalan tahdossa.  

Synnissähän on kysymys siitä, ettemme tahdo suostua Jumalan tahdon alle, vaan ajattelemme, että kyllä 
minä tiedän, kyllä minä osaan, mitä se Jumala tähän liittyy. Minulle kaikki kunnia ja kiitos! Onko sinun toi-
veesi elää ilman Jumalaa? Todellisuudessa ilman Jumalaa ei olisi edes elämää. Hän mahdollistaa sen, että 
sinä hengität nyt. Jumala auttaa meitä ymmärtämään, että tarvitsemme Häntä ja hänelle kuuluu kaikki 
kiitos ja kunnia. Jumala on tarkoittanut, että käytämme suutamme, puhettamme, ylistääksemme Jumalaa, 
tuodaksemme kiitosta ja kunniaa Hänelle. Katsotaanpa, mitä Raamattu sanoo: Room. 14:11 – jokainen 
kunnioittaa Jumalaa ja jokainen kieli ylistää Jumalaa.

Kun ihmiset rakensivat korkeaa torniaan,  Jumala tuli katsomaan heidän tekemisiään. Jumala ei nähnyt vain 
rakennusta ja sen edistymistä, vaan Jumala näki ihmisten sydämeen, heidän ajatuksiinsa ja asenteisiinsa. 
Jumala näkee kaikkialle, eikä mikään ole Häneltä salassa. Jumala sanoi: 1. Moos. 11:6. Kun ihmiset pysty-
vät yhdistämään voimansa ja taitonsa, siinä on hyvät puolensakin; yhdessä saamme paljon hyvää aikaan. 
Joukossa joskus myös tyhmyys tiivistyy ja saamme aikaan paljon ikäviä asioita. Raamattu sanoo meille 
toisaalla, että ilman Jumalaa emme saa aikaan mitään. Omat yrityksemme tehdä hyviä asioita, teimmepä 
yksin tai isolla porukalla, ei kanna pitkälle, jos Jumala ei ole kanssamme. Tarvitsemme Jumalaa, joka hetki. 
Hän ainoastaan voi myös luoda meidän ihmisten keskelle todellisen yhteyden, jotta voimme elää ja toimia 
yhdessä. Me olemme itsessämme taitavia vaan töllöntöihin. 

Kun ihmiset panivat voimansa yhteen korottaakseen itseään, Jumala puuttui asiaan. Hän sanoi: 1. Moos. 
11:7 Jumala sekoitti kielet, eivätkä he enää ymmärtäneet toisiansa. Siihen loppui yhteistyö. Tuli varmasti 
sekasorto ja toivottomuus. Rakentaminen loppui ja ihmiset hajaantuivat ympäri maailman, he joutuivat 
eroon toisistaan. Oliko Jumala ilkeä, kun Hän sekoitti kielet? Ihmiset varmaan kokivat sen epäoikeudenmu-
kaisena sinä hetkenä, mutta yhtä kaikki, se suojeli ihmisiä. Se oli rakkautta. Jos ihmiset olisivat saaneet jat-
kaa yhdessä, ilmeisesti pahuus oli lisääntynyt hirvittävällä vauhdilla ja ihminen olisi ajanut itsensä tuhoon. 
Jumala hidasti tahtia pelastaakseen ihmiset.

Jumala on antanut lain ja omantunnon, ettemme tekisi syntiä. On hyvä asia, kun omatunto syyttää, kun olet 
tehnyt jotain väärää, vaikkei se mukavalta tunnu. Kun koet syyllisyyttä, sen tarkoitus on johtaa sinut tun-
nustamaan syntisi ja pyytämään anteeksi sekä toimimaan jatkossa toisin. Sitä Jumala tahtoo. Jeesus antaa 
syntisi anteeksi ristinkuolemansa tähden ja auttaa sinua toimimaan Hänen tahtonsa mukaan.

(maapallon kuva) Ihmiskunta on tänäänkin elää hajaantuneena ympäri maapallon ja maailmassa on paljon 

OPETUS

“Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva 

minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.”Room. 14:11



erikieliä. Kielimuuri pitää meidät erillään toisistamme. Kun ei ole yhteistä kieltä, ei ole yhteyttä. Jos ei ole 
yhteistä kieltä, kommunikointi on tosi vaikeaa. Miltä sinusta tuntuisi, jos minä puhuisin täällä vaikka vain 
kiinaa? No, en mä osaa kuin suomea... Vaikka puhumme samaa kieltä, meidän välillemme ei aina löydy 
yhteyttä emmekä ymmärrä toisiamme. Vaikka toinen sanoo omasta mielestään selvällä suomen kielellä 
jonkun asian, toinen ei ymmärrä sitä samalla tavalla. Väärinymmärrykset erottavat meidät toisistamme. 
Tai elämme niin erilaisissa perheissä ja elämäntilanteissa, että on vaikea ymmärtää toisia. Ehkä sinusta on 
joskus tuntunut, että äiti ja isä tai sinun kaverisi eivät ymmärrä sua. 

Aina emme myöskään käytä kieltämme ja suutamme hyvään ja yhteyden rakentamiseen.(näytä leluham-
paat) Sanoillamme saamme aikaan paljon myös pahaa, satutamme toisia. Jumalan tahto kuitenkin on, 
että käyttäisimme sanojamme puhuaksemme itsellemme ja toisillemme hyvää, oikeaa ja kaunista, sellais-
ta, mikä luo yhteyttä, iloa ja toivoa. Jumala tahtoo myös, että meidän sanamme kiittäisi ja ylistäisi Häntä. 
Room. 14:11 Jumalan tahto on, että jokainen kieli ylistää Jumalaa. 

Jumala haluaa yhdistää kaikki ihmiset Jeesuksen kautta. Vaikka puhumme eri kieltä, ajattelemme asioista 
eritavoin, olemme erinäköisiä ja kokoisia, mutta uskomme Jeesukseen, voimme olla ystäviä ja rakastaa toi-
nen toisiamme ja ylistää yhdessä Jeesusta. Kerran taivaassa ymmärrämme toisiamme täydellisesti. Siellä 
puhumme sellaista kieltä, mitä jokainen ymmärrämme eikä tule väärinymmärryksiä. Jotta mahdollisimman 
monia eri kieliä puhuvia ihmisiä olisi kerran taivaassa, on meille Jeesukseen uskoville annettu tehtävä ker-
toa Jeesuksesta eteenpäin. Joitakin ihmisiä kutsutaan lähtemään ulkomaille asti, kertomaan Jeesuksesta eri 
maihin eri kielillä. Raamattuja myös käännetään koko ajan uusille ja uusille kielille, että jokainen ihminen 
voisi lukea Raamattua omalla kielellään.

Sinutkin Jeesukseen uskovana on kutsuttu kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta toisille: kavereillesi, naapu-
reillesi ja sukulaisille. Ehkä Jeesus kutsuu juuri sinua lähtemään lähetystyöhön ulkomaillekin. Rukoile jo nyt, 
että Jumala johdattaisi elämääsi ja jos se on Hänen suunnitelmansa, Hän lähettäisi sinut vaikka Kiinaan, 
Intiaan tai minne Hän tahtookaan. Elämä Jeesuksen kanssa on seikkailua, olit Suomessa tai ulkomailla. Ju-
malan tahto on, että kaikki kunnioitamme Jumalaa ja kaikilla kielillä ylistämme Häntä. Room. 14:11

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat (Jumala, synti, Jeesus, pelastus, taivas) tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: leluhampaat, jotka saa kalisemaan / kuva suusta tai kielestä
Aloitus: Mihin sinä suutasi/kieltäsi käytät? Tuleeko suustasi sammakoita, eli usein jotain tyhmää vai 
puhutko kaunista, oikeaa ja hyvää?  Mihinhän Jumala tahtoo suutamme/kieltämme käyttää?
Lopetus: Hampaat/suu muistuttaa, että tarvitsemme Jeesuksen apua, jotta voisimme käyttää puhettamme 
hyvään ja oikeaan, Jeesuksen ylistämiseen.

Pohdintakysymyksiä: 
Mihin sinä käytät suutasi ja kieltäsi, puhettasi? Tuleeko suustasi ulos jotain tyhmää tai ikävää vai puhuuko 
suusi hyvää ja oikeaa ja ylistääkö se Jumalaa? Tarvitsetko kielenkäyttöön Jumalan apua?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta puhumisen lahjasta. Pyydä, että Jeesus auttaisi sinua käyttämään puhettasi hyvään ja 
oikeaan ja että suustasi kaikuisi ylistys Jeesukselle.


