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KAKSI RAKENTAJAA ll                                                     Väinö Hotti 

4. PERUSTUS ON TÄRKEÄ 

Uskonelämän rakennuksen perustuksen laskemiseen liittyy LAKI JA EVANKELIUMI. 

Jos nämä syrjäytetään, ollaan rakentamassa HIEKALLE. Tämä on perinteisesti ollut 

nimenomaan vapaiden suuntien ongelma. Sielullisuus ja sentimentaalisuus ovat 

lyöneet leimansa vapaiden suuntien kristillisyyteen. Käden nostolla tullaan uskoon – 

tuhlaajapoika ei nostanut kättä vaan jalkaa! Edelleen siihen liittyvät näyt ja 

ilmestykset. Antinomismi (lain kumoaminen) merkitsee hiekalle rakentamista! 

 

 

       LASSE MARJOKORPI 

 

”Saarna, joka pidetään tavalliselle kirkkoyleisölle, saa olla kuinka tekstille uskollinen 

tahansa, mutta jos siinä ei esitetä kristinuskon joko – tahi -vaatimusta, todellisen 

uskon ja kääntymisen vaatimusta, niin se ei pohjimmaltaan ole kristillinen eikä 

uustestamentillinen” (Marjokorpi, mt.s.47). 

5. PIIRUSTUKSET TARVITAAN 

”Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, 

sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä 

maan. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se 

sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin 

pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. 

Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; 

rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen” (1. 

Moos.6:13-16). 

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei 

ole mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä. Joka 

sellaiseen ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, 

mitä saksalainen teologi Hans Asmussen sanoi ker-

ran jollekin papille: ”Tämä ihminen odottaa sinulta 

sellaista, millä ei ole mitään tekemistä sinun pap-

piskutsumuksesi kanssa.” Epäuskoiselle ihmiselle 

kirkolle ei kirkkona pitäisi olla lain julistamisen 

ohella muuta annettavaa kuin kehotus kään-

tymiseen ja Jumalan armon omistamiseen” 

(Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 
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”Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä 

sinulle näytän” (2. Moos.25:9). 

”Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin” (2. 

Moos.25:40). 

6. TYÖVÄLINEET 

”jotka rakensivat muurilla. Nekin, jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat kuormia, 

tekivät toisella kädellänsä työtä ja toisessa pitivät keihästä. Ja rakentajilla oli 

kullakin miekka sidottuna vyöllensä heidän rakentaessaan; ja torvensoittaja seisoi 

minun vieressäni” (Neh.4:17,18). 

”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, 

että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia” (Ps.149:6,7). 

”Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää 

miekkansa verestä” (Jer.48:10). 

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 

miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja 

on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle 

näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle 

meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12,13). 

7. NEUVONANTAJIA LIIKAA 

Neuvonantajia on tänään liikaa; heistä on jopa runsaudenpulaa. Riviuskova on 

päästään sekaisin. ”Se mies on sairas totisesti, jonka terveys kaikki keitot kesti!” 

Jonas Lagus totesi jo 1800 luvulla: ”Ei tiedä mihin menisi saattamatta sielunsa 

autuutta vaaraan.” 

8. RAKENNNUSMIEHET 

Tänään rakennukselle kelpuutetaan ainoastaan ”ammattilaisia”; poropeukalot 

reputetaan. Kansankirkon eräs periaate on "kaikki kukat saavat kukkia!” Tämä pätee 

myös kirkon työntekijöiden kohdalla. Kirkon rakennustyömaalla ei kuitenkaan tulisi 

näkyä muita kuin uskovia työntekijöitä. Tämä on jo käytännössä mahdoton 

vaatimus. Helsingin teologisesta tiedekunnasta kuoriutuu vuosittain 

liberaaliteologisia untuvikkoja, jotka ovat valmiit saastuttamaan koko maan. Kirkko 

ei ole vuosikymmenien saatossa tehnyt mitään tiedekunnan linjan korjaamiseksi – ja 

Herran kansakin on ollut hiljaa! 
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       ANTTI J. PIETILÄ 
      9.3.1878 – 9.9.1932 
 
 

   
        FRANZ PIEPER 
     27.6.852 – 3.6.1931 
 
9. HARHAOPETTAJAT 

Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, 

jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka 

väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa” (Apt.20:29,30). 

”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin 

keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään 

turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat 

itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän 

tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi” (2. Piet.2:1,2). 

”Nimenomaan myöskin meidän omassa 

yliopistossamme annetusta raamattutieteen 

opetuksesta minun on annettava se todistus, 

että tuskin ainoatakaan uskonnollisesti 

elävää ja hedelmöittävää ajatusta on sen 

kautta sieluuni juurtunut”  (Antti J. Pietilä, 

Vartija 1-2 /1930). 

 

Saarnavirka edellyttää kyllä 

hengellistä pappeutta sikäli, että on 

Jumalan tahto ja järjestys, ettei 

vanhimpia eli piispoja valita 

epäuskoisista, vaan uskovista eli 

hengellisistä papeista” (Franz 

Pieper, Kristillinen dogmatiikka, 

s.572). 
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”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä 

tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse 

itsensä tuominnut” (Tiit.3:10,11). 

”Niin Israelin kuningas kokosi profeetat, noin neljäsataa miestä, ja sanoi heille: 

"Onko minun lähdettävä sotaan Gileadin Raamotia vastaan vai oltava lähtemättä?" 

He vastasivat: "Lähde; Herra antaa sen kuninkaan käsiin". Mutta Joosafat sanoi: 

"Eikö täällä ole enää ketään muuta Herran profeettaa, jolta voisimme 

kysyä?" Israelin kuningas vastasi Joosafatille: "On täällä vielä mies, jolta voisimme 

kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta 

minulle hyvää, vaan aina pahaa; se on Miika, Jimlan poika". Joosafat sanoi: "Älköön 

kuningas niin puhuko" (1. Kun.22:6-8). 

”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: "Viimeisenä aikana 

tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan". Nämä juuri 

saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole” (Juud.17-19). 

10. EKUMENIA TORJUTAAN 

”Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että 

pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, 

astuivat he Serubbaabelin ja perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: "Me 

tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän 

Jumalaanne, niinkuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Eesarhaddonin, 

Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka toi meidät tänne". Mutta Serubbaabel 

ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta-päämiehet sanoivat heille: "Ei sovi teidän ja 

meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme, vaan me yksin 

rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niinkuin kuningas Koores, Persian 

kuningas, on meitä käskenyt" (Estra 4:1-3). 

”Kirottu olkoon kaikki rakkaus ja sopu, jonka säilyttämiseksi Jumalan sana täytyy 

vaarantaa” (Luther, Gal. kirj. sel. s.504). 

”Ei, hyvä ystävä, älä tarjoskele minulle rauhaa ja yksimielisyyttä silloin, kun meiltä 

samalla häviää Jumalan sana, sillä siten olisi iankaikkinen elämä ja kaikki kadotettu. 

Tässä ei käy päinsä väistyminen tai kenenkään ihmisen mieliksi myönnytysten 

tekeminen. Sanan edestä on sen sijaan kaikkien väistyttävä, olkoonpa hän ystävä tai 

vihamies, sillä sitä ei ole annettu ulkonaisen maailmallisen yksimielisyyden ja rauhan 

tähden, vaan iankaikkisen elämän tähden. Sanan ja opin on synnytettävä kristillinen 

yksimielisyys ja yhteys. Jos se on yhtäläinen ja sama, seuraa varmaan kaikki muukin; 
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ellei ole, ei tuloksena kuitenkaan ole mitään yksimielisyyttä. Älä siis tule minulle 

puhumaan rakkaudesta tai ystävyydestä, jos sanasta tai uskosta tingitään…Kyllähän 

me mielellämme säilytämme ulkonaisen rauhan…mutta opin ja kristillisen yhteyden 

asiassa emme tahdo olla heidän kanssaan missään tekemisissä emmekä pitää heitä 

veljinä, vaan vihollisina, koska he tietoisesti pysyvät erheessään, ja me tahdomme 

taistella heitä vastaan hengellisessä kamppailussa. Perkeleellinen ja petollinen on se 

esitys ja vaatimus…, että yksimielisyyden tähden olisi väistyttävä jonkin verran ja 

hyväksyttävä jokin harha. Sillä tavalla perkele tahtoo vieroittaa meidät sanasta” 

(Luther, 21. s. Kolm.j.ep.s., WA. 34, II, 387). 

11. JÄÄVUORI LÄHESTYY 

”Jos halutaan saada selville  seurakunnan hengellinen tila jollakin seudulla tai koko 

maassa, ei kannata katsoa kirkossakävijöiden määrää, ehtoollisvieraiden lukua, 

uhrilahjojen suuruutta, kokousten ja jumalanpalvelusten paljoutta – vaan on 

mentävä uskovien joukkoon ja asetettava lämpömittari pyhien yhteisöön” (Fredrik 

Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen, s.94). 

”Kun kuuluisa Titanic laiva lähestyi jäävuorta, johon törmääminen muodostui sen 

kohtaloksi, elohopea lämpömittarissa alkoi nopeasti laskea. Jäävuori uhosi kylmyyttä 

pitkien matkojen päähän” (Jaakko Haavio, Käy yrttitarhasta polku, s.43).  

Antikristillinen jääkausi on lähestymässä; seurakuntien kylmyys kertoo tästä. 

Kristikunnan tilan voisi tänään kartoittaa näin: 1. Siperian kylmyys. 2. Hautausmaan 

hiljaisuus. 3. Kaikkien sota kaikkia vastaan.  

Ajassamme on paljon hengellistä liikehdintää, mutta aikain merkkejä ei tarkkailla! 

 ”ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen 

häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta 

tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee 

rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, 

mutta aikain merkkejä ette osaa” (Mt.16:1-3). 

                                   

                             http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/uppala.pdf 

”olet salannut 
nämä viisailta ja 
ymmärtäväisiltä” 
(Luuk.10:21). 

Rotat jättävät uppoavan 

laivan. Rotan ainoa 

viisaus: itsesuojeluvaisto! 

Kun Lutherille selvisi, että 

paavin kirkko on uppoava 

laiva, hän oitis jätti sen: 

http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/uppala.pdf

