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KAKSI RAKENTAJAA  l                                            Väinö Hotti 

1. Unelmista se alkaa 

 

 

2. Suuri projekti 

Suurin osa suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Se on kuitenkin kaikkineen 

vaativa työ. Toisaalta se on tavoittelemisen arvoinen. ”Ei ole maailmassa mitään 

suurempaa kuin tehdä työtä ja rakastaa.”  Työ tuo sisällön elämään! 

3. Mielenkiintoinen yritys 

Kaikki perheen jäsenet ovat rakentamisessa mukana. Se on vaativa ja raskas mutta 

samalla myös mielenkiintoinen urakka. Eräs rakentaja kertoi rakentamisen jälkeen: 

SIINÄ ON KOKO PERHE SAIRAS! 

4. Piirustukset 

Kallis rakennus tulee suunnitella ajan kanssa huolella. Jos tulee virheitä, 

perusremontit ovat kalliita. Asiantuntija - apu on välttämätön! Kaiken kaikkiaan on 

hylättävä vanha väittämä: ”Oma apu, paras apu!” 

Eräs isäntä halusi rakentaa talon suhteellisen lähelle vilkasta tietä. Kun siitä 

matkaajia kulki ohitse, he usein poikkesivat työmaalla juttelemassa ja kyselemässä, 

kuinka rakentaminen sujuu. Joku ohikulkija keksi kysyä: ONKO SINULLA 

PIIRUSTUKSET? – EI OLE, MUTTA EI NIITÄ TARVITAKKAAN, TÄSSÄ ON PÄIVITTÄIN 

NIIN PALJON NEUVOJIA! 

5. Perustuksessa ei saa säästää 

Tällöin säästetään ehdottomasti väärässä paikassa. Perustukseen ei koskaan 

panosteta liikaa! Hyvin usein näkee rakennuksia, joissa perustus on pettänyt; tästä 

taas seuraa kallis remontti! 

Kun perhe on perustettu, aletaan kohta 

unelmoida ja suunnitella yhteistä kotia. 

Aviopuolisoilla saattaa olla erilaisia 

käsityksiä ”unelmakodista”. Pikku hiljaa 

nämä näkemykset yhdistyvät – ja 

päästään käytännön toimiin. 
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6. Työntekijät 

Nämä tulisi huolella valita. Kun on kyseessä kalliit materiaalit, on surkeaa, jos 

työntekijät osoittautuvat ”poropeukaloiksi”. Aina on parempi, jos päteviä 

työntekjöitä ei tarvitsisi hakea ”maan ääristä”. 

HENGELLINEN RAKENTAMINEN 

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 

verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja 

rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta 

vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka 

kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään 

mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, 

ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen 

sortuminen oli suuri” (Matt.7:24-27).                             

1. Jos huonetta ei rakenna Jumala, auttajamme. On työmme tyhjiin raukeeva, Me 

turhaan harrastamme. Min ihmisvoima, nero loi, Ei koskaan täällä kestää voi, Jos 

tueks ei käy Herra. 

3. On ilman Herraa huoneemme Hiekalle rakennettu, Se vaikka oisi vuorelle Lujasti 

perustettu. Kun vaarain virrat kuohahtaa, Kun ajan myrskyt riehahtaa, Ei jälkeä jää 

siitä (Vvk.341:1,3). 

PIENET RAKENTAJAT ME TIILEN TIILEEN LIITÄMME TEMPPELIHIN, JOTA MAAILMA EI 

NÄÄ. JEEESUS KUN ON KANSSAMME, JOKA PÄIVÄ NOUSEE SE. KAIKKI ISÄN LAPSET  

YHDISTÄÄ (netti). 

VIISAS RAKENTAJA 

Viisautta tarvitaan – sekä maallisessa että hengellisessä rakentamisessa! Viisauteen 

liittyy myös oikeat neuvonantajat: 

”Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo 

menestyksen” (Snl.11:14). 

”Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat, missä on 

runsaasti neuvonantajia” (Snl.15:22). 

Sekä maallisessa että hengellisessä rakentamisessa väärä luottaminen omaan 

kykyyn voi koitua kohtalokkaaksi: 
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”Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu” 

(Snl.18:26). 

”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie” (Snl.4:12). 

”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?” 

(Luuk.6:46). 

”Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä 
noudattavat" (Luuk.1:28). 

EPÄ0NNISTUNUT RAKENTAJA 

Harakanpesä 

Piti harakka puhetta vierailleen:              

"Tilapäinen ihan on pesä, 

- älä putoa, varis! - tein kiireiseen... 

mut annas, kun on kesä, 

 

niin, vannon, kartano korskehin, 

hyvät herrat, tässä löytään,                                     

ei metsässä mointa, sen näättekin! 

Hoi muori, pötyä pöytään!" 

 

Mut ennenkuin harakka huomaskaan, 

jo putos syksyn lehti, 

ja kesken hurskaita aikeitaan 

se itse kuolla ehti. 

 

Älä hymyile! Tarina totta on! 

Pian ohi on päivät kesän. 

Moni aikoi ja aikoi kartanon - 

sai valmiiksi harakanpesän. 

Lauri Pohjanpää (Netti).  

SUOMEN SIIONIN RAKENTAJAT 

1. LÄHTÖTILANNE 

”Nehemian, Hakaljan pojan, kertomus. Kislev-kuussa, kahdentenakymmenentenä 

vuotena, minun ollessani Suusanin linnassa, tuli Hanani, eräs minun veljistäni, ja 

muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista, siitä pelastuneesta 

joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat 
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minulle: "Jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat 

suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina; ja Jerusalemin muuri on revitty 

maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut". Tämän kuultuani minä istuin monta 

päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä” 

(Neh.1:1-4). 

Jerusalemin tilanne oli lohduton, toivoton ja surkea. Suomen Siionissa vallitsee 

tänään SUURI KURJUUS. Näin on Jumalan sanan valossa. Tosin meillä on ”vääriä 

profeettoja”, jotka kultaavat tilanteen ja julistavat katteetonta toivoa, siunailevat ja 

julistavat väärää rauhaa. He puhuvat tulevasta suuresta herätyksestä. 

Todellisuudessa tilanne on toinen: kansa elää suruttomuudessa, eduskunta tekee 

jumalattomia päätöksiä, Jumalan pilkka lisääntyy, syntielämä rehottaa, lahkolaisuus 

on täydessä voimassaan. Harhaopit kukoistavat ja – uskovat nukkuvat. 

2. KOLMENLAISIA USK0VIA 

1) Nukkuvat (hukkuvat) 

Nämä ovat omissa maailmoissaan. Heitä ohjaavat illuusiot. Realismi on heille 

vierasta. Nämä ovat osattomia Pyhästä Hengestä ja - ovat ”lihan vallassa”: 

”Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset…Sillä jos te lihan 

mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin 

teot, niin saatte elää” (Room.8:8,13). 

2) Penseät 

Nämä ovat ”tokkurassa”; ilman selkeää järjen juoksua. Raamatun mukaan he ovat 

”penseitä”; he eivät ota kantaa puoleen eikä toiseen. Nämä ovat selkärangattomia 

”laumaihmisiä”; he kulkevat joko joukon tai määrätyn henkilön vanavedessä. 

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja 

totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole 

kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, 

etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos” (Ilm.3:14.16). 

3) Valvovat 

Heillä on sormi ”ajan valtimolla”. He ovat realisteja. He ovat Sanan ohjauksessa: 

”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja 

terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käään.). 

”Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken” (1. Kor.2:15). 
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3. RAAMATUN VÄÄRENTÄMINEN 

Uskovia värvätään tänään yhteistyöhön suruttoman maailman kanssa. Piru otetaan 

Raamatun selittäjäksi: 

”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, 

joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15). 

Oikea totuuden sanan jakaminen merkitsee sitä, että sana osoitetaan niille 

henkilöille ja ihmisryhmille, joille se on alun perin tarkoitettu. Kun tänään halutaan 

suruttoman maailman kanssa yhteistyöhön, otetaan avuksi Jeremian sanat: 

”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja 

rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne” 

(Jer.29:7). 

Väärä profeetta antoi katteettoman lupauksen siitä, että Juuda pääsee pian 

pakkosiirtolaisuudesta: 

”Ja Hananja sanoi kaiken kansan silmien edessä: "Näin sanoo Herra: Näin minä 

särjen Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, ikeen kaikkien kansojen kaulasta, 

ennenkuin kaksi vuotta on kulunut". Mutta profeetta Jeremia meni pois” 

(Jer.28:11). 

Tähän väärän profeetan viestiin Jeremia vastasi: 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen 

siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin: Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa 

puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia 

ja tyttäriä; ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät 

poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä älkääkä vähentykö. Ja harrastakaa sen 

kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta 

Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, 

Israelin Jumala: Älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne, ja tietäjäinne 

pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte. Sillä valhetta he 

ennustavat teille minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra. Sillä 

näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat 

täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän 

lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan” (Jer.28:4-10). 

Tätä ei kirjoitettu ”kaikille kansoille” yleisenä ohjeena, vaan ainoastaan Juudalle -  

ja sillekin vain määrätyssä tilanteessa! 
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Osoitteen muuttaminen on Raamatun väärentämistä ja karkea rikos, josta seuraa 

Jumalan rangaistus: 

”Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee 

niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat 

kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan 

sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja 

pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu” (Ilm.22:18,19). 

Uskovia ei ole kutsuttu vetämään ”yhtä rekeä jumalattomien kanssa”: 

”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä 

yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja 

pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa 

uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli 

ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 

sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän 

keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä 

otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja 

tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias" (2. Kor.6:14-18). 

”Silloin Jeehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja sanoi 

hänelle: "Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka 

vihaavat Herraa? Sentähden on sinun päälläsi Herran viha” (2. Aik.19:2). 

Kun me toteutamme lähetyskäskyä ja julistamme parannusta kansalle silloin, ja 

vain silloin, me autamme jumalatonta ja toimimme hänen menestyksensä hyväksi! 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää 

kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun  

                                            

                                                          

 


