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Kõik ehitamisele! 
Oleme jõudnud ehituse ajajärku, mil igaüks, pidiseks kui' seestpidiseks ehituseks. 

kel wähegi wõimalik, püüab end majandusliselt 

kindlustada mõnesuguse ehituse näol. Ja kui 

see tal hästi õnnestub, siis on Põhjust rõõmus-

tada saawutatud tagajärgede üle. 

Wiimaste aastate kestel ou muu seas kerki-

nud üles ka palju uusi palwemaju, milliste ehi-

tamisel on kohalikud usklikud teinud suuri pingu-

tusi ja toonud tuutawaid ohwreid, et algatatud 

ehitust wiia lõpule. Seega on soetatud otstarbe-

kohaseid ruume, kus on wõimalus koguda ehitus-

materjali taewafe ehituse jaoks, mille alus ja 

uurgakiwi on Jeesus Kristus. Ap. Peetrus üt-

leb: „Teid endid ehitatakse ka üles kui elawad 

kiwid waimulikuks kojaks ja pühaks preestriame-

tiks, et teie peate ohwerdama waimulikke ohwreid, 

mis Jumala meelest on õieti armsad Jeesuse 

Kristuse läbi." Waatleme pisut seda ehituswiisi, 

millest Jumala sulane Peetrus räägib „waimu-

tikuks kojaks" ehitamisest. Meie teame, millised 

on waimulikud kojad. Need on inimesed, kes 

lasewad endid ehitada ja walmistada Jumalast. 

Nende juures on ehitustöö alganud uuesüuuiga 

ja kestub seni edasi, kui nad kõlbaload taewase 

templi jaoks. Meie suur ehitusmeister teab, 

millisele kohale keegi meist on kõlbulik, sellepä-

rast peame hoiduma, et meie ise ei hakka eudid 

ehitama, seega rikuksime ehitustööd meie juures, 

waid laseksime suurt meistrit seda teha. Ehituse 

juurde on waja mitmesugust materjali nii wälis-

Nagu wälis-

Pldiseks ehituseks tarwitatakse harilikult wastu-

pidawamat ja tugewamat materjali, kuna seest-

pidiseks kõlbab enam teistsugune ollus, mis on 

sageli tingitud teatud maitsest ja ilutundest, sar-

naselt wõime ka endi kohta jõuda selgusele, mi l-

line ehitusmaterjal oleme. Wõrreldes ülaltähen-

datud materjali kasutamisega, wõiksime mainida, 

et wennad kujutawad rohkem wälispidist ehitus-

materjali, kes on alati walwel jumalariigi au 

ja edu eest, kuna õed moodustawad sisemise i lu 

ja wäljauägemise, olles alati walmis teenimiseks. 

Sageli uuuuewad wälispidised muljed ja mõjud, 

kuid sisemine lahkus, soojus ja wastuwõtlikus 

jääwad kauaks ajaks tänulikuks mälestuseks. 

Seega on igaüks tarwiline ja teatnd tähtsu-

sega oma kohal ja iga ehitis tunnustab juba 

oma wäljauägemise järele selle omaniku olukorda. 

Mäletan oma lapsepõlwest, kui liikusin koduküla 

täuawal, kus oli palju maju, siis igaüks neist 

wäljendas selle peremehe nägu. 

Kui oleme endi kohal, kuhu meid on asetatud 

meie ehitusmeistrist, siis tuletame igale meiega 

kokkupuutujale meelde Kristuse kuju, ja sarnaselt 

ehitatud wälispidiselt uing seestpidiselt oleme kor-

ralikud majapidajad, keda Issand tulles leiab 

olewat walmis kõlbama tema igawese koja moo-

dustamiseks. 

Alberd Sergo. 
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