
Tyhmä ja viisas rakentaja, Matt. 7:24-27 
 

Johdanto 

Oletko sä rakentanut joskus jotain? Mitä? Onko sinusta rakentaminen hauskaa?  

Kaikkialla ympärillämme näemme taloja, autoja, siltoja, ym. Jotka joku on rakentanut.  

Raamatussakin puhutaan rakentamisesta ja rakentajista. 

 

Kuva kahdesta rakentajasta 

Jeesus kertoi vertauksen kahdesta rakentajamiehestä. Vertaushan on ihan tavallinen maallinen kertomus, 

jolla on taivaallinen tarkoitus. Eli sen kautta Jeesus halusi opettaa jotain taivaallista, jotain suurta ja todella 

merkityksellistä.  

 

Jeesus oli opettanut ihmisiä vuorenrinteellä, hän oli puhunut mm. siitä miten tätä elämää meidän tulisi elää, 

mikä tässä elämässä on tärkeintä ja millainen meidän Jumalamme on. Ja sitten opetuksensa loppuun hän 

alkoi kertoa kahdesta rakentajasta. 

 

Kuva viisaasta miehestä 

Toinen mies, josta Jeesus sanoo, että oli järkevä, viisas mies, ajatteli ja suunnitteli, että hän etsii sopivan 

kallion ja rakentaa talonsa sen päälle. Miksi hän valitsi rakennuspaikakseen kallion? 

-> se on luja, niin kestävä, ei liiku mihinkään, joten sille on hyvä rakentaa. (Näytä isoa kiveä) 

 

Kuva tyhmästä miehestä 

Toinen mies taas päätti, että hän rakentaa hiekalle. Siihen on helppo rakentaa. Mutta Jeesus käyttää tästä 

miehestä sanontaa, että se oli tyhmä mies.  

 

Onko hiekalle hyvä rakentaa? Hiekkahan on irtonaista ja sitä on helppo liikuttaa. Autiomaassa tuuli kuljettaa 

sitä kinokseen aivan kuin lunta. Hiekassa on vaikea kävellä, koska jalat uppoavat siihen. Se on kallion vasta-

kohta. Olisi hyvin tyhmää rakentaa hiekalle. (näytä hiekkaa) Mutta niin molemmat ryhtyivät rakentamaan… 

 

Kuva tyhmän ja viisaan miehen taloista 

Ja molemmat varmaan rakensivat hienot talot, missä heidän olisi hyvä asua. Molemmat näkivät paljon vaivaa 

ja käyttivät aikaa rakentamiseen. Mutta mitä sitten tapahtui? 

 

Kuva myrskystä 

Alkoi sataa! Ja satoi niin kovasti, että tuli tulva. Tulvavesi virtasi, ja myrskytuuli pieksi talo. Molemmat talot 

ja rakentajat joutuivat hirveän myrskyn keskelle. Tuli todellinen koetus, että mitenkä heidän rakentamisensa 

oli onnistunut. Oliko talosta tullut hyvä ja turvallinen suojapaikka vai ei.  

  

Mitä taloille tapahtui myrskyn riehuessa? Mitä tapahtui sille, joka oli rakentanut kalliolle? Raamattu kertoo, 

että… 

 

Kuva viisaan miehen talosta 

Ei mitään.  Siellä oli hyvä ja turvallista olla myrskynkin keskellä. Myrsky ei riepotellut sitä mukanaan, vaan se 

kesti myrskyn pauhun. Ei sortunut. (ota isokivi läpi näkyvässä astiassa ja kaada vettä sen päälle. Mitä kivelle 

tapahtui? –kastui vain…)  

 

Entä mitä tapahtui hiekalle rakennetulle talolle? 

 



Kuva tyhmän miehen talosta 

Se sortui, maan tasalle asti. Ei jäänyt kuin tiilikasa jäljelle. Ja mies oli koditon, avuttomana myrskyn keskellä.  

(Kaada vettä läpinäkyvässä astiassa olevaan hiekkakasan päälle ja näytä lapsille mitä tapahtui) 

 

Kuva tyhmän ja viisaan miehen taloista 

Näillä rakentajilla ja taloilla oli paljon yhteistä. Molemmat miehet halusivat rakentaa talon, nähdä vaivaa sen 

rakentamiseen, molemmat osasivat käyttää vasaraa, molemmat saivat talonsa valmiiksi ja molempia kohtasi 

samanlainen myrsky. Mutta taloilla oli yksi ero, mikä se oli? Perustus. Perustus on se, jonka päälle jotakin 

rakennetaan. Toisen talon perustuksena oli tukeva kallio ja toisen valuva hiekka.  

 

Miksi Jeesus kertoi tämän, mitä hän halusi opettaa tällä kertomuksella? 

 

Kuva viisaasta miehestä 

Matt. 7:24 (kuka lukee?) Jokainen, joka uskoo Jeesukseen ja toimii hänen tahtonsa mukaan, on kuin viisas 

mies. Mutta… 

 

Kuva tyhmästä miehestä 

Matt. 7:27 (kuka lukee?) 

Eli jokainen, joka kuulee Jeesuksesta, mutta ei usko Häneen eikä tottele Jeesusta on kuin tyhmä mies. 

Ehkä sä et koskaan rakenna taloa, mut sinä ja minä rakennetaan parhaillaan jotakin vielä tärkeämpää. Elä-

mää. Meidän elämämme muodostuu niistä asioista, joita teemme tai joita ajattelemme. Ja tavasta, jolla me 

tunnemme. Niinpä me voisimme puhua elämän talosta ja sen rakentamisesta. 

 

Aivan kuin kertomuksen taloilla, meidän elämällä on perustus. Mutta onko se, minkä varaan sinä oman elä-

mäsi rakennat, onko se hiekkaa vai kallio? 

 

Kuva: hiekkaa 

Sinä voit rakentaa sen hiekalle, oman itsesi varaan ja päällepäin kaikki näyttää hyvältä ja mukavalta. Sä voit 

ajatella, että kyllä mä pärjään omin avuin, mä osaan sitä ja tätä ja tuota, oonhan mä käynyt kouluja ja mulla 

on niin paljon erilaisia taitoja, on mulla rahaakin ja musta tää tuntuu näin hyvältä. Ja sitä paitsi mä oon monin 

tavoin hyvä ihminen, mä oon tehnyt paljon hyvää, eilenkin kävin naapurin mummon luona kylässä ja vein 

sille tuoretta pullaa. 

 

Mut entäs kun tulee myrsky? Sun elämään tulee vaikeutta ja murhetta? Tajuatkin, että olet aivan avuton. Ei 

auta, se mitä koulutodistuksessa lukee, ei auta se, että oot kova juoksemaan, tai nopea laskemaan kertolas-

kuja, ei tunnu hyvältä vaan pahalta ja kipeältä, et pystykään itseäsi auttamaan, ja sitä paitsi omatunto syyttää 

siitä, että sanoit kaverille rumasti, olit tottelematon isälle, kiusasit pikkusiskoa – ja eikä ajatukset naapurin 

mummoa kohtaankaan olleet oikeesti kovin lempeät… 

 

Kuva: tyhmä mies ja sortunut talo 

Se, mitä itse rakennat ja mitä tämä maailma tarjoaa, hajoaa kerran.  Sä et voi rakentaa kestävää perustusta 

sen varaan mitä sä olet ja mitä sä osaat.  Ja sitä paitsi, synti, joka sinussa vaikuttaa, tuhoaa sun elämää. Kaikki 

se, millä rikot Jumalan tahtoa vastaan, toimit väärin lähimmäistäsi kohtaan. Oot itsekäs ja äkäinen tms. Sinä 

tarvitset apua ja anteeksiantoa!! Niin kuin minäkin, ja jokainen ihminen tässä maailmassa. 

Mut on olemassa se pelastuskallio, jonka varaan on hyvä rakentaa. Ja jonne on tänäänkin mahdollista siirtyä, 

pois hiekalta, joka valuu alta pois. 

 

 



Kuva: kallio, jonka päälle lisää sana Jeesus 

Mikä on se kallio, jonka varaan, sinunkin kannattaa elämä rakentaa? –  Jumalan Sana, Raamattu, mutta Rttu 

sanoo, että Sana tuli lihaksi, eli ihmiseksi, eli kuka myös on Jumalan sana - Jeesus Kristus. Jeesus-kalliolle, 

Jumalan Sanan varaan, on parasta rakentaa elämä.  

 

JEESUS on kovaakin kalliota vahvempi, voimakas, varma ja ikuinen. Hän ei koskaan muutu. Jeesus on aina 

ollut ja on aina oleva. 

 

Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Jeesus sanoo Raamatussa. Tuli sun elämään 

minkälaisia myrskyjä tahansa, sairautta, kipua, surua, ahdistusta, pelkoa… kun sä turvaat Jeesukseen, sä saat 

olla varma, että hän pitää sinusta huolen, kaiken myrskynkin keskellä.   

 

kuva: Risti ja tyhjä hauta 

Ja silloinkin, kun olet tehnyt syntiä, vastoin Jumalaa ja vastoin lähimmäistäsi, sä saat tunnustaa kaiken Jee-

sukselle ja uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi, koska Jeesus on kuollut, kärsinyt rangaistuksen sun puo-

lesta, hän on sovittanut syntisi. Ei vaan kuollut, vaan ylösnoussut, ja siksi hän voi antaa kaiken anteeksi.  Koska 

hän rakastaa sinua!! 

 

Sinä, joka uskot Jeesukseen, saat tänäänkin sanoa ja uskoa sen, mitä Psalmissa 18 sanotaan: ”Jumalani, si-

nuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan.” -> (näkyviin) sanotaan se 

yhteen ääneen.  

 

Mutta jos sä oot hiekalle rakentamassa elämäsi taloa, jos sä rakennat elämääsi omaan varaan, mutta haluai-

sitko rakentaa kalliolle, miten sä voit siirtyä kalliolle.  Miten sä voi lähteä Jeesusta seuraamaan ja uskoa hä-

neen, turvata kaikessa häneen? Sä voit rukoilla!!  esim. näin anna anteeksi, minä haluan seurata sua. Mä 

haluan rakentaa elämäni sinun varaan.  Jeesus kuulee sun rukouksesi, rukoilit vaikka nyt heti mielessäsi tai 

kotona sängyn alla. JA Jeesus sanoo: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. (voidaan rukoilla myös yh-

dessä) 

 

Kun sinä uskot Jeesukseen, sulla on oikea, kestävä perusta, se on Jumalan sana ja Jeesus.  Ja kun perustus on 

valmiina, siitä alkaa rakentaminen. Kun talo tehdään, niin mitä tehdään ennen kuin rakennustyöt aloitetaan? 

Piirustukset. 

 

Kuva talon piirustuksista 

Sun elämän piirustukset löytyy Raamatusta. Ne on antanut sinne Jumala, joka on sinut luonut.  Hällä on tarkka 

suunnitelma sinun elämällesi. Hän haluaa johtaa sinua. Tartu Raamattuun, lue sitä, käy seurakunnassa, py-

häkoulussa, raamattukerhossa, varkissa, leireillä, mitä ikinä siellä järjestetäänkään, missä sä asut. Siellä missä 

on toisia uskovia ja missä rukoillaan yhdessä, luetaan tai kuullaan raamatusta. Ja ota todesta se, mitä Raa-

mattu sanoo, ja toimi sen mukaan.  ”Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä ” Silloin olet 

viisaan miehen kaltainen, jonka rakennus kesti. 

 

Tässä elämässä ei ole mitään sen tärkeämpää eikä parempaa kuin Jumalan Sana, Jeesus. Jeesuksen kanssa 

on turvallista kulkea. Hän kantaa sinut koko elämän halki perille taivaaseen asti, missä ei enää myrskyä! Ja 

siellä saa aina olla Jeesuksen kanssa!! (Luetaan yhteen ääneen vielä ps. 18:3) 

 

 

 


