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Jumalateenistusekorra uuendamise küsimusi. I. 
J .  K õ p p .  

1. 
Evangeelse jumalateenistusekorra uuendamise küsimus on 

evangeeliumiusulistes maades, eriti Saksamaal, juba mõnda aega 
teoreetiliselt ja tegelikult päevakorral nii laias ulatuses, et võib 
k õ n e l d a  s u u r e m a s t  l i i k u m i s e s t  s e l  a l a l .  1 8 9 1 . a .  a l g a t a s  F r i e d 
rich Spitta mõjuvalt terve jumalateenistusekorra, eriti selle 
liturgilise osa uuendamise mõtte1), ning mõni aasta hiljem (1896) 
tema ja Julius Smend'i asutatud kuukirjas „Monatsschrift für 
Gottesdienst und kirchliche Kunst" käsitellakse jumalateenistuse 
küsimusi üksikasjalikult, vaadeldes ning arvustades jumalatee
nistuse üksikuid osasid ning esitades juhtmõtteid ja näiteid nende 
otstarbekohasema kujundamise kohta. 

Nii mainitud kuukirjas kui teisalgi on ilmunud rohkesti 
artikleid ja suuremaidki töid kultuse küsimuse alalt, millistes 
rõhutatakse uuenduste tarvidust ja esitatakse näiteid nende teos
t a m i s e k s .  S u u r e s t  h u l g a s t  o l e k s  n i m e t a d a  m u u  s e a s :  p r o f .  J u l i u s  
S m e n d ,  D e r  e v a n g e l i s c h e  G o t t e s d i e n s t ,  1 9 0 4 ,  K a r l  
Anton, Angewandte Liturgik, 1919. Tähtsamaiks harutus-
aineiks on: ühtluse mõte jumalateenistuses, liturgia formulite ning 
praeguste teoloogiliste ja usuliste vaadete kokkukõlastus, patu- ja 
usutunnistus kogudusejumalateenistuses, usutunnistus ja tõotus 
konfirmatsiooni-talituses, jumalateenistusekorra kohandamine maa-
ehk külakoguduste tarvetele. Viimast küsimust selgitatakse ja lahen
datakse eriti ajakirjas Die Dorfkirche. Ilmub ka era- agenda
sid, kus uuenduste nõuete aluseks olevad põhimõtted on teostatud. 
E r i t i  s i l m a p a i s t e v  o n  J  u i .  S m e n d ' i  K i r c h e n b u c h  f ü r  e v a n 
g e l i s c h e  G e m e i n d e n ,  I .  G o t t e s d i e n s t ;  I I .  K i r c h l i c h e  
H a n d l u n g e n ;  u u e m  t r ü k k  1 9 2 4 / 2 5 .  S a m a  a u t o r i  H a n d -
a g e n d e  z u  d e m  K i r c h e n b u c h e  f ü r  e v a n g e l i s c h e  G  e  -

1) Fr. Spitta, Zur Reform des evangelischen Kultus, 1891. 
1 



m e i n d e n  s i s a l d a b  p e a a s j a l i k u l t  v ä l j a v õ t t e i d  e e l m a i n i t u d  s u u r e s t  
raamatust väljaspool kirikut tarvitamiseks. 

Sõja ajal tekkisid agendad eriti sõjajumalateenistuste tarvis 
(K. Arper ja A. Zillesen, Agende für Kriegszeiten, 3 köidet). 
V i i m a s e l  a j a l  i l m u n u d  t ö ö d e s t  o n  e r i t i  s i l m a p a i s t e v  K a r l  A r p e r ' i  
j a  A l f r e d  Z i l l e s e n ' i  E v a n g e l i s c h e s  K i r c h e n b u c h .  
I. Gottesdienste (19213), II. Die kirchlichen Handlungen. Bestat-
tung. 1923. Selles püütakse anda mitmekesisemat liturgilist 
materjali, kui seda harilikult sisaldavad ametlikud agendad; 
edasi tahetakse kaasa aidata sisemise ühtluse mõtte teostamisele 
jumalateenistuses ning viimaks pakkuda liturgia osasid, palveid 
j. t. väliseltki, eriti stiili ja keele suhtes kujul, mis praeguse aja 
inimese tundeviisile kohandatud. 

Kuna jumalateenistusekorra uuendamise küsimused meilgi 
liikumas, vaatleme silmapaistvamaid ja iseloomulikumaid mõtte
avaldusi," algatusi ning ettepanekuid sel alal. 

2. 

Uuenduse algatus, mille teostamine ei puuduta iseenesest 
praegust jumalateenistusekorda, on nõue, et jumalateenistuses sil
m a s  p e e t a k s  ü h t l u s e  m õ t e t :  i g a s  j u m a l a t e e n i s t u s e s  v a l i t s e g u  ü k s  
kindel mõte, mis avalikuks tuleb terve jumalateenistuse üksikuis 
ning vähemaiski osades. Lauludes ja palvetes, algussalmi
des ja lektsioonides, isegi kantslitervitustes ja lõpusoovides — 
kõigist peab läbi kõlama sama mõte. Sellega saavutatakse, et 
jumalateenistus avaldab terviku mulje ning üks mõte või tunne 
esitatakse võimalikult reljefselt ja mõjuvalt. Õieti on siin tege
mist suurtel pühadel endastmõistetavalt käsiteldava põhimõtte 
laiendamisega harilikule pühapäeva-jumalateenistusele. Õige sel
g e l t  j a  j ä r j e k i n d l a l t  p õ h j e n d a b  ü h t l u s e  n õ u e t  T h .  V o s s ,  D e r  
Gottesdienst ais liturgische Einheit (1915), esitades 
ka rea tegelikka näiteid. Eriti õnnestanuks võib tunnistada 
selles mõttes eelpool mainitud Arper ja Zillesen! Evangelisches 
Kirchenbuch, kus antakse piinliku järjekindlusega väljatöötatud 
lektsioonide, palvete, soovi- ja armukuulutuse sõnade kogud 
pühapäevade, suurte pühade, laste- ja õhtujumalateenistuste 
ning piiblitundide tarvis. 

Olgu veel tähendatud, et ühtlusemõtte teostamine nõuab 
liikuvuse ja vabaduse õigustust agendas ettenähtud materjali 
suhtes, eriti vaba palve pidamise ja perikoopidest loobumise 
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õigust. Üldiselt võib iihtlusemõtte nõuet pidada niisuguseks, 
mis ei ärata põhimõttelikku vastuvaidlust; selle vastu tunnusta
takse, et tema teostamine võiks küll tuntavalt kaasa aidata 
jumalateenistuse, eriti selle liturgilise osa muutumisele surnud 
vormist elavaks sõnaks. 

3. 
Uuemal ajal on päevakorrale kerkinud jumalateenistuse 

uuendamise katse, mis tähendab õige järsku pööret evangeelse 
jumalateenistuse laadis ning kujus. See katse on ühenduses 
n. n. „kõrgekirikliku liikumisega" (hochkirchliche Bewegung). 
Nimi ise on pärit Inglismaalt (High Church — kõrgekirik) ning 
tähendab sisuliselt ja vormiliselt kirikuvalitsuse ning peaasjali
kult jumalateenistusekorra katoliseerimist. 

Kõrgekiriklik liikumine algas Saksamaal 1918. a. peami
selt kahe kirikuõpetaja, Hansen'i ja Mosel'i algatusel; liikumi
sele sümpatiseeris kogu kirikuõpetajaid (ligi 200), asutati kõr
gekiriklik ühendus" (hochkirchliche Vereinigung), hakati välja 
andma ajakirja Die Hochkirche (1919.a.). Liikumise kandjad 
ning pooldajad on väga tegevad: pandakse toime uuendatud 
ning täiendatud liturgiaga jumalateenistusi, peetakse „päevi" (Hoch-
kirchentag), avaldatakse lendkirju jne. 

Liikumise tekkimiseks andis otsekohese tõuke nähtus, et 
katolik kirik sõja ning revolutsiooni oludes suutis esineda palju 
stabiilsemana ning oma liikmeid palju rohkem koondada ja koos 
hoida, kui ev.-luteruse kirik. Veel rohkem: katolik kirik, mis 
jõudis alles hoida tähenduse ning mõju oma kodus, hakkas 
poolehoidu leidma evangeeliumi-usulistegi juures ning andis oma 
tegevusele õige pealetungiva suuna. Katoliku kiriku jõu pea-
mõiste teguritena tunduvad eriti tema kindel distsipliin ning 
jumalateenistus. 

Sellele vastavalt taotleb kõrgekiriklik liikumine reformat-
siooni-kirikute edasiarendamist kiriku põhi korra (Verfassung) 
ja kultuse suhtes, jäädes evangeelsele alusele ning tahtes olla 
tõsiselt kristlik1). 

Kiriku põhikorra alal on eesmärgiks reformatsiooni-kirikute 
täieline iseseisvus kiriklikuis asjus ja kiriku juhtimises ning iga
sugustest teguritest olenematu vabadus ja võimalus üles astuda 
evangeeliumi tunnistuse ja kiriklikkude huvide eest sees- ja 

1 )  W a s  w i l l  d i e  H o c h k i r c h l i c h e  V e r e i n i g u n g ?  1 9 2 2 .  
1* 
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väljaspool. Nähes kirikus Kristuse ja apostlite põhjendatud 
nähtavat õndsuseasutust taotletakse kirikule tema tähtsusele 
vastavalt suuremat mõju rahva elu suhtes ja püütakse evangee-
liumi-usulistes kristlastes äratada ja kinnitada üldisesse Kristuse 
kirikusse kuuluvuse teadvust. Selles mõttes peetakse tarvilikuks 
piiskopliku põhikorra maksmapanemist, mis leitakse täiesti vas
tavat Uue Testamendi vaimule. 

Taotletavaks kiriku ideaaliks on kirik, mis on samal ajal 
evangeelne ning katoliikne, kristlik ning universaalne, „kirik, 
mille hing on evangeelne ja keha katoliikne". Sel teel tahetakse 
teostada „üht ristikogudust" (una ecclesia). Selle juures ei taheta 
aga mitte preestrit ja kogudust teine teise vastu asetada ega 
kiriku valitsemises välja jõuda loosungile, kas piiskoplik või 
sünodaalne kord, vaid rõhutatakse mõlemate ühtekuuluvust: 
õpetaja ja kogudus, pastoraalne juhtimine ja koguduse kaasnõu-
pidamine; mõlemate ühendust peetakse ainsalt õigustatuks Uue 
Testamendi järele; sellepärast nimetatakse kiriku põhikorda piis-
koplik-sünodaalseks. 

Jumalateenistuse alal rõhutatakse pühade saakramentide 
tähendust ja objektiivset laadi ning soovitakse jumalateenistuse 
liturgilise osa rikastamist, leitakse, et jutlus peaks „mõõdukalt" 
tagasi astuma. Edasi tahetakse töötada selleks, et jumalateenis
tuses rohkem silmas peetaks ilu, õilsuse ja ehtsa rahvalikkuse 
nõudeid ning tarvidusi ja „püha sisu pakutaks alati pühades, 
auväärilistes vormides"; samuti peetakse tingimata vajalikuks 
maksva pihi- ja armulauapraktika mõjuvat reformi ning tun
nistatakse soovitavaks fakultatiivse erapihi uuendamine. Tege
l i k u  v a g a d u s e  a l a l  t a h e t a k s e  s e l l e k s  k a a s a  a i d a t a ,  e t  n .  n .  v a g a d  
harjutused — kirikus käimine, palvetunnid, evangeelne 
kloostrielu — leiaksid reformatsiooni-kirikutes sündsat hinda
mist ja teostamist. Viimaks seatakse ülesandeks breviaari kok
kuseadmine evangeelsete kristlaste tarvis. 

Nende nõudmiste ja ideaalide juure on kõrgekirikliku liiku
mise kandjaid ja pooldajaid viinud kõige pealt tunne, et evan
geelses kirikus jutluse kultiveerimisega ning kultilise, müstilise 
elemendi ja hardusmomentide hooletusse-jätmisega on jõutud 
liialduseni. Küll hinnatakse jutlust, kuid leitakse, et jumalatee
nistus peab pakkuma rohkem kui ainult jutlust; jutlus 011 küll 
oluline osa jumalateenistuses, kuid ei tohi valitseda teiste osade 
üle ega neid tagasi tõrjuda. Äratus peab käsikäes käima pai-



5 

veldusega (Anbetung), teadmise ja tunnetuse rikastamine sügav-
harda laskumisega äramõistmata ja tabamata Jumala imesse. 
Jumalateenistuse kõrguspunkt peab olema üleisiklik-objektiivne, 
aga mitte isiklik-inimline. Sellepärast nõutakse jumalateenistu
ses rohkem tegevust, eriti ka koguduse kaastegevust (ühiselt 
loetud palved, psalmoodiad, vastastikune laulmine). 

Edasi tulevad vaiksed palved põlviliheitmisega, vaikuse sil
mapilgud, mil isegi orel vaikib — need peavad ligidale tooma 
ülemeelelise ilma. Arusaadavalt hinnatakse ning vaadeldakse 
sellest seisukohast iseäranis püha õhtusöömaajatalitust. Õhtu
söömaajas nähtakse ohvrit ja rõhutatakse seda mõtet eriti. Ohvri-
mõte tuletatakse Kristuse ohvrisurmast ristil. Kuna ohvri oluks 
on sisemine ohvrimeelsus, täieline andumine Jumalale, peetakse 
ometi tarvilikuks, et see meelsus peab leidma sümboolse väljen
duse ohvrianni reaalse muutumise ehk ümberkujundumise läbi, 
mis teostub vastavas ohverdamise talituses. Sellega ühenduses 
kõneldakse Kristuse euharistilisest juuresolekust õhtusöömaajas. 
Sellest Kristuse imelikul kombel reaalsest ligiolekust on eriliselt 
tingitud nõue, et jumalateenistus peab omama aukartliku pal-
velduse laadi. 

Nende põhivaadete teostamine kujuneb üldjoontes järgmi
selt: jutlus taganeb vahel täiesti, liturgilist osa laiendatakse ja 
täiendatakse; liturgi laul altaris on endastmõistetav; koguduse
laulule pannakse rohkesti rõhku, aga ka koorilaulule antakse 
suur tähendus, mõnigi kord näib koorilaul omandavat tähtsama 
koha koguduselaulu kõrval; katsutakse tarvitada korrapäraselt 
vastastikku-laulmist ja harjutada ühist kõnelemist (palved, usutun
nistus). Armulauatalituses tegutsevad liturgi kõrval diaakon, 
kooripoisid ja teised abilised: õpetajad, kirikuvanemad, koguduse 
esindajad. 

Nagu põhivaates jumalateenistusele tuntavalt väljendub 
katoliku kiriku missa mõte, nõnda kujuneb jumalateenis
tus tegelikultki missa järelaimamiseks, alates jumalateenistuse 
nimetamisest ning lõpetades üksikute esinemistega ja talitustega. 
Nii tarvitatakse püha õhtusöömaaja jumalateenistuse kohta nime
tust „Hochamt", armulauatalitust nimetatakse euharistiaks, samuti 
kannavad üksikud jumalateenistuse osad missast võetud ladina
keelseid nimesid. Jumalateenistuse üksikutes osades jälgitakse 
täielikult katoliku kirikus valitsevat korda: jumalateenistuse 
alguses minnakse pidulikus protsessioonis käärkambrist altarile: 
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ees sammuvad kooripoisid ]a koguduse vanemad, kandes viiruki -
astjaid (viiruki suitsetamine 011 tarvitusele võetud), armulaua-
leibade (hostiate) karpi, veinikannu, nende järel astub liturg 
karikaga; kooripoisid ja vanemad asuvad oma kohtadele altari-
astmete kõrval ja ulatavad armulaua anded pidulikult liturgile 
kätte; talituse lõpul kantakse armulauanõud sama pidulikkusega 
käärkambri tagasi. Ka vaimuliku ametikandja riietuses jälgi
takse katoliku kiriku viisi: musta talaari asemele võetakse valge 
talaar või alba (valge rüü) ja stola (õlgade peale heidetav iiliriie 
kitsa pika lindi kujul), isegi päris missariiet (Casula, Kasel) on 
tarvitatud; kuna viimast veel mitte täiesti soovitavaks ei peeta, 
nõutakse alba ja stola tarvitamist otsekohe, tugides sellele, et 
evangeelne vaimulik ka preesterlikka talitusi korda saadab. 

Kõigi nende kommete ja viiside tarvitusele võtmise Õigus
tamiseks rõhutavad kõrgekirikliku liikumise esindajad, et tege
mist on vanade üldkiriklikkude vormidega ja kommetega, mitte 
aga rooma-katoliku kiriku eriomandusega. 

4. 

Marburgi ülikooli professor Rudolf Otto astub oma raama
tus Das Heilige (1917.a., 12. trükk 1924) üles „ratsionaalsuse" 
ülihindamise vastu religioonis. Tõsises religioonis on tema arva
tes veel olemas teine moment, mida ta nimetab „das Numinose" x); 
sellele vastab inimeses teatava tundeseisukord (tundereaktsioon) — 
„mysterium tremendum". See tundeseisukord ei ole mitte täiesti 
analüüsitav ega seletatav; mõistes „tremendum" leiame oluliselt 
„piiha kartuse" mõtet, mis põhjustatud absoluutse ärarippuvuse, 
absoluutse ülivõimu ja energia (elavus, kirg, „püha viha", tahe, 
jõud, liikumine, tegevuse tung jne.) aimamise- ja teadvusega. 
Vaadeldes evangeeliumi-kirikute jumalateenistust leiab Otto sel
les liiga palju ratsionaalset elementi, kuna irratsionaalne puu
dub2); jumalateenistus peab sisaldama rohkem püha kartuse 
elementi. Tegelikult väljenduks see „kultilise vaikimise" sisse
toomises jumalateenistusse, mis annaks viimasele erilise püha-
suse, mis tal praegu kahjuks puuduvat. Otto võtab eeskujuks 

1) Numinos (sõnast numen = jumalus, jumalik lahe, majesteet) on Olto 
enese sünnitatud sõna ja tähendab, õige üldiselt öeldud, pühadust ilma kõlb-
lise, üldse ilma tema ratsionaalse momendita. 

2) v. R. Otto, Aufsätze das Numinose betreffend, 1924. 
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kveekerite „ vaikiva jumalateenistuse" (silent worship) ja tahaks, 
et sellest õpitaks jumalateenistusele andma kõige vaimlisem kuju. 

Kultiline vaikimine on 0. järele kolmesugune: 1) jumaluse 
(jumala) ligioleku (numen praesens) elamuse väljendus („numi-
noos-sakramentaalne vaikimine"), moodustades jumalateenis
tuse kõrguspunkti, 2) „vaimu" pealetulemise ootamine („ootav 
vaikimine") ja 3) osasaamise teostus („ühendav vaikimine"). Otto 
ei võta katoliku kiriku saakramendi mõistet mitte omaks, kuid 
leiab siiski missas rohkesti elemente, mis evangeelses juma
lateenistuses kasutatavad. 

Selgemalt ja üksikasjalikumalt avaldab R. Otto oma vaateid 
j u m a l a t e e n i s t u s e l e  1 9 2 5 .  a .  i l m u n u d  t ö ö s  Z u r  E r n e u e r u n g  
und Ausgestaltung des Gottesdienstes, andes sel
les ka rea eeskujusid jumalateenistusekorra tarvis. 

0. leiab siin kõige pealt, et see raskesti eksib protestantismi 
mõtte vastu, kes silmapilgukski unustab, et protestantism on 
sõna kirik ja peab selleks jääma. See tähendab, et protestant-
lise kultilise tegevuse südameks on kuulutamine — sügav, rikas, 
elust ja kogemustest väljavoolav. Sellepärast tuleb hoiatada iga
suguste teiste momentide oluliseks-pidamise eest, nagu see väl
jendub ritualismis, sümbolismis, sakramentalismis, kõrgekirik-
luses, „enam kunsti kultuses" ja teistes sellelaadilistes hüüd
sõnades ning püüetes. Protestantism unustab iseennast, kui ta 
tahab saada Jutlustaja" asemel „kleerikuid, liturge, kultuseteen-
rid, preestrid". Mitte preesterlus, hierurgia ega hierarkia, vaid 
„jutluseamet", ministerium verbi divini on protestantline nõue; 
võib ainult kahetseda, et aunimi „jutlustaja" on kadumas. 

Edasi vaadates jõuab 0. otsusele, et protestantism ei nõua 
veel sugugi mitte tingimata hirmu naiivsete, lihtsate „väljendus-
talituste" (Ausdruckshandlungen) ehk lihtsa sümbolismi ees. 
Vormide kivinemise ning igasuguste liialduste ajal oli oposit
sioon „talituste" vastu arusaadav, praegu pole selleks enam kül
lalt põhjust. Harilikus elus väljendame tundeid lihtsates vormi
des ja talitustes: naerame rõõmus, nutame kurbtuses, anname 
kätt tervitamiseks või osasaamise tunnistuseks, paljastame pea 
aupakkumiseks, kanname lippusid ja teisi väliseid märke jne. 
Neil esinemistel ei ole ülesandeks kuulutada, ega Õpetada, vaid 
nad kasvavad välja lihtsalt loomulikust tunnete väljendamise 
tarvidusest ja neil puudub sellepärast mingi „otstarb". Selle
parast on täiesti loomulik ja õige, et palvetades seisame või 
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põlvitame, käed kokku paneme või üles tõstame jne.; see kõik 
ei ole mitte ei katoliikne ega protestantlik, vaid lihtsalt inimlik 
viis. Sedasama tuleb ütelda altari olemasolust, tema ehtimisest 
lillede ja küünlatega, ida poole pöördumisest koguduse palve ajal, 
pidulikkudest rongikäikudest iseäralistel juhustel, koguduse jaga
misest mitmeks vastastikku laulvaks kooriks jne. — selles kõiges 
ei ole tegemist ei katolitsismiga ega protestantismiga, vaid lihtsa 
inimliku tundeväljendusega; ei ole sellepärast sünnis kõige selle 
vastu võidelda dogmaatilisest seisukohast, niisama vähe kui 
sünnis oleks seesuguseid kombeid samast seisukohast nõuda või 
peale sundida inimestele, keda nad võivad eksitada palvetamisel. 

Teiselt poolt on selge, väidab Otto, et ortodoksismi mõjul, 
mille ratsionalism vastu võttis, on evangeeliumi-kiriku jumala
teenistus saanud õpetuse-koosolekuks ning täiesti kängu on 
jäänud kultuse teine oluline moment: „palvetava pühalikkuse ja 
vaatleva harduse" moment (das Moment der betenden Feier und 
der betrachtenden Andacht). On sellepärast tarvis jumalateenis
tus jälle muuta tõesti elavaks kultuseks pidulikkuses ja harduses. 
Selleks aitavad kaasa koguduse enese palvetamine, vaikuse ja 
vaatlemise silmapilgud, vaiksed palved, sügav jumaluse ligioleku 
tundmine pühas vaikimises. 

Sellest seisukohast on võimalik ning isegi tarvilik jutluse 
ja koguduse kaastegevuse arendamine ning mitmekesistamine: 
ühetoonilikkuse, vormikehvuse, šabloonilikkuse asemele panna 
vormirikkus ja küllus, ettekirjutatud palvete asemele võtta „vaba 
palve" või teiste „palvemeistrite" palved vanemast ning eriti ka 
uuemast ajast, tekstid valida kirikuaasta piirides, kohanedes või
malikult ajale, kohale, seisukorrale. Edasi on taotletav mitme-
kesidus ja liikuvus kultilistes ettevõtetes: pühapäeva- ja nädala-
jumalateenistused, üldised kogudusejumalateenistused kindlama 
liturgiaga ning subjektiivselt kujundatud „osadusepalvused" — 
silmapilgu mõjul sündinud vormide, laulude ja palvetega. Selle 
juures olgu võimalus isetegevuseks vormides ja kujudes, mis 
sugugi ei pruugi kõrvale tõrjuda endistelt põlvedelt päritud au-
väärilist vara, küll aga seda võib iseseisvalt uuesti täiendada, 
muuta. „Oma elu tahab ka väljenduda omapäraselt ning oma 
väljendus mõjub elustavalt tagasi sisemusse." Üldiseks juht
mõtteks tuleb seada, et teadlikus vastolus katoliikse uniformi-
teediga peab võimalik olema liikuvus ja kõige suurem mitmekesi-
dus vormides. 
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Vaba olla seaduslikkusest kultuses — see on protestantlik. 
Luterlik kultus rikkaliku liturgiaga, isegi missariiete ja missa-
lauluga, võib olla täiesti protestantlik, kui ta mitte ei taha olla 
ainuõigustatud ja ei takista seda, keda see kuju ei rahulda, liht
samal viisil palvetamast; teiselt poolt võib kõige puritaanlikuni 
ja vormivaesem kultus olla „katoliikne" ja „katoliseeriv", kui ta 
nõuab enese sunduslikuks-tunnistamist kõikide kohta. 

Kuidas neid üldiseid põhi- ja juhtmõtteid teostada, selle 
kohta annab 0. sealsamas üksikasjalikumaid juhatusi. Nende 
juures ei ole siin mitte koht pikemalt viibimiseks, olgu veel 
ainult tähendatud 0. põhivaatele püha õhtusöömaaja suhtes. Püha 
õhtusöömaaeg on 0. arusaamise järele esiteks Kristuse jüngrite 
pühalik pidu- ja vennassöömaaeg oma Issandaga ja isekeskis; 
teiseks on ta piduliku talituse kujul meie juure ulatunud ja 
meile säilinud reaalselt ligiolev osa inimsoo kõige pühamast ööst 
ning viimaks — Jeesuse mõtte, tahte ja sõna läbi selle söömaaja 
pühitsemise samastus (Identifikation) tema surma sündmusega. 
Selle juures ei ole mitte tegemist kahe substantsi vaid kahe 
sündmuse samastusega. Õhtusöömaaja pühitsemise talituse 
kaasas, sees ja all esineb meile Kolgata sündmus. Kristuse kan
natamise ja surma igavene saladus on meie keskel ning juures, ja 
selle sees, tuntavas läheduses, lepingut tegev, igavene Jumal. 
Selles mõttes ja nõnda tuleb püha õhtusöömaaega pühitseda. 
Praktilise mõttena võib juure tulla veel ainult osadusemõte; 
eriti on Õhtusöömaaeg kohane osaduse uuendamiseks siit ilmast 
lahkunutega: Õhtusöömaajas teostub Jumala leping oma rahvaga, 
samuti selle rahva vennastusleping oma vahel. See leping ühen
dab üksteisega kõige kindlamalt siin all ja seal üleval oleva 
koguduse, sellepärast on õhtusöömaaeg ikka ka siin rändajate 
communio eesmärgile jõudnutega. 

Kuidas 0. oma põhivaadete teostamist enesele tegelikult 
ette kujutab, selle kohta esitab ta oma raamatus rea näiteid 
üksikasjalikult väljatöötatud jumalateenistusekordade kujul püha
päevade, eripühade, nädalajumalateenistuste ning armulaua-
talituste tarvis, lisades lõpuks juure kogu viise lauldavate osade 
kohta. Üksikasjust mainin ainult, et 0. vastavalt osadusemõtte 
rõhutamisele pühas õhtusöömaajas sellekohases näites erilise osa 
pühendab nende nimelisele mälestamisele, kes viimasest Õhtu
söömaaja pühitsemisest saadik surnud. 

0. raamat pakub nii teoreetilises kui praktilises osas roh-
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kesti äratust ja tõuget järelemõtlemiseks, ilma et tarvitseks igas 
asjas temaga samal seisukohal asuda, ja võib sellepärast teda 
silmaspidamiseks soovitada neile, kes jumalateenistusekorra 
küsimuses tunnevad vajadust värskenduse järele. Olgu veel 
juure lisatud, et tegelikust seisukohast tuntavat abi jumalatee
nistusekorra elavamaks-tegemiseks Otto poolt üldiselt esitatud 
a l u s t e l  p a k u b  U p s a l a  ü l i k o o l i  p r o f e s s o r i  E m a n u e l  L i n d e r -
holm'i raamat, mis saksakeelses tõlkes olemas pealkirja all: 
N e u e s  E v a n g e l i e n b u c h .  G e b e t e  u n d  B i b e l l e s u n g e n  f ü r  
den öffentlichen Gottesdienst, für Schul- und Einzelandacht, 
1 9 2 4 .  a . ,  s a m u t i  L i n d e r h o l m - O t t o ,  D a s  J a h r  d e r  K i r c h e  
in Lesungen und Gebete n. 1926. 

5. 
Friedrich H e i 1 e r, Marburgi professor, arvustab oma suu

remas töös Das Gebet (kasutan 4. trükki 1921. a.) ka evan-
geeliumi-kiriku jumalateenistust üldiselt samalt seisukohalt nagu 
Ottogi. Ta leiab (eriti lk. 474 jj.), et evangeelsel jumalateenis
tusel pea täielikult puudub müsteerium, mis seisab ürgristi-
koguduse ja katoliku kiriku jumalateenistuse keskpaigas, tuues 
kogudusele osadust Issandaga, kes meeltega tabatavates kujudes 
ligi on; harva pühitsetavas pühas õhtusöömaajas on säilinud 
ainult müsteeriumi jäänused. Õhtusöömaaeg ei ole ev.-luteruse 
kirikus mitte Kristuse lunastusetöö dramaatiline uuendamine ning 
müstiline ühinemine ülendatud Issandaga, vaid paljas andeks-
andmisetroosti ja õndsusekindluse märk ning pant. Müsteeriumi 
eemaldamisega jumalateenistusest on nõrgendatud ka elemen
taarsed usulised aukartuse ja imestuse affektid. Jumalateenistuse 
ratsionaliseerimisega saab pedagoogiline otstarb kogudusepalve 
peamiseks otstarbeks: palve muutub Jumala poole pöördumisest 
õpetuseks, katekeesiks, kirik saab templist kooliks. Harilikkude 
vagade suurtele hulkadele peituvad jumalateenistuse võluvus ja 
vägi just tema meelelises, primitiivses, miisterioosses elemendis; 
sellega on seletatav ka katolikus kirikus ammust ajast iseäranis 
tuntavalt väljenduv individuaalse palvetamisevagaduse elav jõud. 

Katoliku saakramendi-jumalateenistuses (euharistias) ligioleva 
Jumala, numen praesens, ees palutakse ja viibitakse palvehardu-
ses kahtlemata palju enam ja südamlikumalt, kui evangeelses 
sõnajumalateenistuses, ütleb Heiler. Ometi jõuab ta otsusele, et 
kuigi katoliku jumalateenistusest välja voolab sügavam usuline 
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ela ning tema eriline laad pärit on ristiusu algaegadest, tuleb 
jumalateenistuse ideaali ikkagi otsida ristikoguduse evangeelses 
osas. Evangeelne jumalateenistus — ilma ohvrita vaimline jumala-
palveldus, millise teostavad küpsed kristlikud isikud — on kultuse 
puhtam kuju ja tõsine kogudusejumalateenistus. Sellest ideaalist ei 
või ega tohi evangeelne kristlus mitte taganeda, rääkigu ka religi
oosne massidepsükoloogia tema vastu ning olgugi temast välja
minev usuelu tihti vaene ja puudulik. 

Oma põhivaateid jumalateenistuse, eriti ka evangeelse jumala
teenistuse küsimustes arendab Pr. Heiler vähemas brošüüris: 
K a t h o l i s c h e r  u n d  e v a n g e l i s c h e r  G o t t e s d i e n s t ,  
1921. a. (48 Ihk.). 

Siin kirjeldab ja iseloomustab H. haruldase vaimukuse ja 
kujukusega nii katoliku kui evangeeliumi kiriku jumalateenistust 
ja jõuab otsusele, et kuigi ühes ja teises on palju, mis imestust 
äratab ja aukartusele sunnib, seisavad nad ometi põhimõttelikult 
t e i n e  t e i s e  v a s t u .  E v a n g e e l n e  j u m a l a t e e n i s t u s  o n  k o g u d u s e  
jumalateenistus — mitte preestri jumalateenistus; niisugusena 
on ta isiklik, mitte objektiivne; ta on eetiline, mitte meta
füüsiline ; palvejumalateenistus, mitte ohvrijumalateenistus; 
on jumalateenistus vaimus ja tões, kus Jumala ligiolek ei ole seo
tud nähtava eseme — hostia — külge (viimane moment on evangeel
sele tundele absoluutselt vastuvõtmata); saakrament ei ole mitte 
üleloomuline armuanni sissevalamine, vaid isiklik osasaamine 
Jumalaga, saakramenditalitus on õieti ainult sõnajumalateenis-
tuse kõrvalkuju, sest saakrament ei ole midagi muud kui verbum 
visibile. Silmas pidades sügavat põhimõttelist vastolu katoliikse 
ja evangeelse jumalateenistuse vahel rõhutab H., et katse mõle
maid ühendada põhimõttelikult täiesti võimatu on. Kumbagil 
tüübil on oma kindel laad ja nägu ja need jäägu seisma oma 
täies puhtuses. Tõsiasi on, et evangeelne jumalateenistus mitte 
ei avalda soovitavat mõju ning vajab uuendamist, kuid uuendu
sed peavad välja kasvama evangeelse vagaduse põhialusest; lihtne 
katoliku jumalateenistuse vormide ülevõtmine ei suuda siin kogu
nisti mitte aidata. 

6. 

P a u l  A l t  l i  a u s ,  E r l a n g e n i  ü l i k o o l i  p r o f e s s o r ,  v a a t l e b  o m a  
t ö ö s  D a s  W e s e n  d e s  e v a n g e l i s c h e n  G o t t e s d i e n s t e s ,  
1926, (50 Ihk.) jumalateenistuse küsimust evangeeliumi-kiriku põhi-
olust välja minnes. Arvustades sellest seisukohast katoliku missa 
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järelaimamise püüdeid ja katseid eitab A. nende õigustust ning 
otstarbekohasust täiesti ja hoiatab eriti mängimise eest missa 
saakramendi- ja ohvrimõttega, üldse tema „objektiivsusega". 
Samuti eitab Althaus Otto soovitatud „ vaikivat jumalateenistust" 
ja ühinemise saakramenti unio mystica mõttes, rõhutades, et evan
geelses vagaduses on tegemist ikkagi osadusega (communio), 
isikliku vahekorraga Jumala ja inimese vahel, millest müstiline 
vahekord iialgi ei tõuse kõrgemale. < Võttes evangeelse jumala
teenistuse mõiste selgitamisel lähtekohaks Luteri klassilise sõna 
Torgau lossikiriku pühitsemisel (1544 a.), et jumalakojas muud 
midagi ärgu sündigu, „kui et meie armas Issand ise räägib 
meiega oma pühas sõnas ja meie jälle temaga räägime palves ja 
kiituselauludes," jõuab Althaus pikemas harutuses otsusele, et 
need kaks elementi — Jumala kõne koguduse vastu ja kogu
duse vastus selle peale — peavad olema ning jääma olulisteks 
momentideks evangeelses jumalateenistuses. Ei saa mitte kõneleda 
jutluse kõrvaletõrjumisest, sest jutlus on kõige väärilisem ning 
tähtsam abinõu ja tee kõige laiemas mõttes mõistetud Jumala 
sõna (Jumala tegu on „sõna") ligitoomiseks. Tuleb aga hoolitseda 
selle eest, et jutlused ei oleks väsinud ega jõuetud, vaid kuulu
taksid uutel keeltel ja uuest vaimuväest Jumala sõna. Siis kao
vad kaebtused, et kogudused olevat jutlustest väsinud. Mis puutub 
koguduse vastusesse Jumala kõne peale, siis väljendub see põhi
mõttelikult selles, et kogudus tõsiselt teadlik on Jumala ligiole-
misest Sõnas. Jumalateenistus peab kogudust aitama leida oma 
vastusele õige kuju. Siin tuleb piinlikult silmas pidada, et jutlusele 
järgneva liturgia osad — eriti tunnistus ja palve —oleksid kogu
duse vastuse õige sõnastus. Üksikasjalikke eeskirju ei taha autor 
mitte anda, tähendab aga küll sellele, et palves ja laulus tuleks 
rohkem ära kasutada seda rikkalikku vara, mis kirikul tõepoolest 
olemas, samuti peaksid kirikuõpetajad palju rohkem aega pühen
dama palvete sisemisele ja välisele ettevalmistamisele; ka tuleb 
hoolitseda selle eest, et koguduse laul jälle tegelikult au sisse 
saaks. Muidugi on täiesti õigustatud ning tarvilik ilunõuete 
rahuldamine jumalateenistuses, kuid ikkagi nii, et „meie ehime 
endid Issandale ja viime temale oma ehted." Viimaks rõhutab 
A., et altari saakrament on jumalateenistuse kõrguspunkt. Ta 
kuulutab Issanda risti kui saladust, millest meie elame ja mida 
meie läbi elame. Issand kingib meile saakramendis seda, mis 
tema preestrina on korda saatnud meie eest, sellega volitades ja 
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kohustades meid omalt poolt preestritena üksteist teenima; õhtu
söömaaja ühtlaseks mõtteks on ja jääb — osadus Kristusega ja 
vendadega. Selleks, et see sügav mõte võiks tõesti elavaks saada 
armulauatalituse kaudu, on tarvis tõsiselt ligemale astuda püha 
õhtusöömaaja liturgilise kuju uuendamise küsimusele. 

Katolik kirik Ungaris. 
Doomhärra Dr. Anton Lepold, paavstlik prelaat. 

(Tõlkinud Dr. E. V i r a n y i.) 

Ungarlased leidsid oma uuel kodumaal juba ees ladina-
katoliiklisi sloveenlasi (896). Saksa ja Itaalia misjonärid katsu
sid ungarlasi ristida, mis eriti pärast a. 970 suuremat hoogu 
võttis. Vürst Geza (970—997) võttis omale naiseks katoliku usku 
naisterahva, Poola vürsti Miesko I onutütre, ja Geza ise sai kristla
seks. Tema poeg, Püha Stefan (997—1038) pööras terve ungari 
rahva katoliku usku, organiseeris kiriku, varustas teda rikkali
kult kingitustega ja kindlustas tema vabadust seaduslikult: 
Episcopi habeant potestatem res ecclesiasticas providere, regere, guber-
nare atque dispensare secundum canonum auctoritatem. Püha Stefan 
p a l u s  p a a v s t i l t  k u n i n g a k r o o n i  j a  s e l l e g a  ü h e s  s a i  t a  k a  a p o s t 
l i k u  k u n i n g a  t i i t l i .  T a  a s u t a s  E s z t e r g o m ' i s  n i n g  K a l o c s a ' s  
arkipiiskopkonnad. Esimese alla kuuluvaks määras ta Veszprem'i, 
Pecs'i, Györ'i, Nyitra, Väcz'i ja Eger'i piiskopkonnad. Kalocsa 
arkipiiskopi alla kuuluvaks Bihar'i, Marosväri (Csanäd'i) ja Trans-
silvaania piiskopkonnad. Ta asutas benediktlaste ordu Pannon-
halma's ja teistes kloosterkondades. Püha Stefani looming kan
dis ära tuhande aasta raskused. Tema poolt asutatud piiskop
konnad on praegugi alles, kirikliku varanduse suurem osa on 
alale jäänud ja katoliku kiriku õigusline seisukord Ungaris põhje
neb tänapäevalgi veel tema seadusel. Tema kuninglikud järel
tulijad Ärpädi-dünastiast (kuni 1301) tegid ikka tugeva
maks katoliku kiriku. Nad organiseerisid hierarkiat Kroaatias, 
Dalmaatias, Bosnias ja Rumeenias, asutasid riigis XII sajangul 
tsistertslaste, premonstraatlaste, johanniitide ja templirüütlite 
ordud, XIII sajangul domiiniklaste ja frantsisklaste ordud, saksa 
rüütliordu ja teised mungaordud. Ida rändrahvaid — kumaanid, 
jasügid — tsiviliseeriti ja ristiti katoliiklasteks. Saksamaalt too-
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dud katoliku usku asunikkudega suurendati riigi elanikkude arvu. 
Ristisõdadest võttis Ungari ka osa, toetas läbiminejaid sõjaviige-
sid. Andreas II juhatas a. 1217 ise ristisõitu. Pärast tatarlaste 
rüüstamist (1241—42) algas rahvast tühjaksjäänud riigi osadesse 
idast ja lõunast võõrast tõugu, suuremalt jaolt kreeka-hommiku-
maa-usuliste rahvaste: venelaste, rumeenlaste, bulgaarlaste ja 
serblaste sisserändamine. Nende ümberristimine ladina-katoliku 
usku oli Ärpadi- ning hiljem Anjou-dünastiast kuningate alaline 
eesmärk. Kuid püsivat edu nad ei saavutanud. Ainult väikse
mad rühmad ühinesid Rooma kirikuga, suuremad hulgad ainult 
XVII sajangu lõpul. Ungari kuningad kaitsesid Rooma paavstide 
ja Ungari katoliku kiriku ülempreestrite vägeval toetusel Ungari 
riigi sõltumatust Lääne-Rooma keisrite kavatsuste vastu ja tõr
j u s i d  t a g a s i  k õ i k  I d a  p e a l e t u n g i d .  X I V  s a j a n g u l ,  L u d w i g  ( I )  
Suure valitsuse ajal on Ungari Euroopa esimene katoliku usku 
suurriik ja kiriku levitaja Balkanil. Tol ajal on Ungari riigi pinnal 
5 arkipiiskopkonda (Esztergom, Kalocsa, Spalato, Zara, 
Raguza) ja 27 piiskopkonda (Györ, Veszprem, Pees, Väcz, Eger, 
Nyitra, Erdely, Varad, Csanäd, Zägräb, Bosnia, Szeremseg, Bel
grad, Argyas, Bodon, Trau, Sebenico, Scardonia, Nona, Tinnin, 
Corbava, Zeng, Hvar, Ossero, Veglia, Arbe, Macaria). Tol ajal 
sai tugevaks ungari algupärast võrsunud pauliinide ordu. XV 
sajangul esines süngelt Türgi häda. Hunyady'de aurikas aja
järk on ka Ungari katolitsismi igavene au. Johan ja Matthias Huny-
ady hoidsid kiriku abiga eemale islami ja kaitsesid läänekristlikku 
kultuuri. Johan Hunyady ja Kapistrani Püha Johani Belgradi 
võitu mäletab praegugi veel terve katoliku ilm lõunaaja kella
helinaga. Hunyady lippude all võitlevad kogu Euroopa rahvad 
türklaste vastu. Hunyady'd takistasid ka cehhi hussitismi le-
vinemist. 

Ühine usk valitses Ungaris kuni a. 1526, Mohäcs'i hädani. 
Mohäcs'i lahingus langesid pea kõik katoliku kiriku ülempreestrid. 
Nendega ühes langeski hauda endine vägev Ungari. Maa suuremat 
osa valdasid 150 aastat türklased. Lääne osa läks Habsburgide alla, 
ida osa rahvusliku kuninga Stefan Zäpolyaja hiljem Transsilvaa-
nia vürstide kätte. Politiliste võitluste ja türklaste rüüstamise 
tõttu tekkis puudus piiskoppidest ja preestritest. Katolik kirik 
nõrgenes, mis võimaldas protestantismi äkilist levinemist. Rah
vuslik vastuseis Habsburgi kuningate vastu aitas ka suuresti 
protestantismi edu. Juba XVI sajangu lõpul on Ungari riigi-
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kogus protestantlased enamuses. Kuid XVII alul esineb pööre. 
Rahvuslikust ja majanduslikust huvist sündinud lahkumised kato
liku kirikust lõpevad, isegi protestantlikud aristokraadid ja nen
dega ühes alamrahvas astuvad hulgana jälle katoliku kirikusse. 
Juba XVII sajangu teisel aastakümnel on jälle katoliiklased ena
muses. Kuninga Ferdinand II ajal saab Esztergomi arkipiiskopi 
Peeter P ä z m ä n y'i tugev isik katoliku kiriku uuesti sündimise 
võidurikkaks juhiks. Tema tegevust täiendab palatinus N i k o 1 a u s 
Eszterhäzy ja tema poeg Paul Eszterhäzy. Lääne-Ungari on 
täitsa katoliikline, Põhja-Ungaris ja Tisza jõe läänekalda-maal on 
katoliiklased enamuses. Ainult Transsilvaania vürstiriik muutub 
k a t o l i i k l a s t e  B  a t h o r y ' t e  v a l i t s u s e  j ä r e l e ,  e r i t i  S t e f a n  B o c s k a y ,  
Gabriel Bethlen ja Räkõczy'te valitsuse ajal protestantliku 
enamusega maa-alaks. Türgi ikke alt vabanemist saavutavad Un
gari katoliku usku kuningad paavstide, eriti Innotsents XI vägeva 
poolehoiu abil. A. 1683. saadik XVIII sajangu lõpuni katsub kato
lik kirik suure jõupingutustega Türgi okupatsiooni ajal hävine
nud katoliku asutusi jälle jalule seada, riiki katoliku asunikku
dega täita. Katoliiklaste suurem siginemine võimaldas, et Ungari 
madalikul kasvas katoliiklaste arv ja ka Transsilvaanias paranes 
katoliiklaste seisukord. Leopold Kollonich'i püüete tõttu 
ühines Põhja-Idas elavate kreeka-õigeusuliste venelaste ja Trans
silvaanias asuvate kreeka-õigeusuliste rumeenlaste suur osa kato
liku kirikuga. Venelaste jaoks asutati Munkäcs'i ja hiljem Eper-
jes'i kreeka-katoliku uniaatide piiskopkonnad. Kuna venelastest 
muutus suur osa ungarlasteks ja ka puht-ungarlasi kreeka ritust 
tunnustasid, asutati a. 1912 eelmainitud kahe piiskopkonna ja 
rumeeniakeelsete kreeka-katoliku uniaatpiiskopkondade juure veel 
puht-ungari iseloomuga kreeka-katoliku uniaatpiiskopkond Haj-
dudorog'is. Kreeka-katoliku uniaatide rumeenlaste jaoks asutati 
arkipiiskopkond Fogaras'is, mille suffragaan-piiskopid on kr.-kat.-
uniaatpiiskopkondade juhatajad Nagyvärad'is, Szamosüjväris, 
Lugos'is. A. 1776 eraldati Esztergomi piiskopkonnast Beszter-
czebanya, Szepes'i ja Rozsnyö piiskopkonnad. A. 1777 eraldati 
Veszprem'i, Györi ja Zägräb'i piiskopkondadest Szekesfehervär'i 
ja Szombathely'i piiskopkond. A. 1804 tõsteti Egeri piiskopkond 
arkipiiskopkonnaks ning eraldati temast Kassa ja Szatmär'i piis
kopkond. Türgi okupatsiooni ajal peremeheta jäänud ungari ka
toliku varandustest moodustati ungari katoliku kiriku kesk-fond 
ja ülikooli-fond. Ungari katolitsismi teenistuses silmapaistva je
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suiitide ordu lõpetamise järele moodustati selle ordu varandusest 
ungari katoliku õppe-fond. 

Katoliku usk oli Ungaris Püha Stefani ajast kuni 1848 riigi 
usk. 1848. a. seaduse XX artikkel kuulutab ajaloo jooksul vastu
võetud luteruse, kalvini, unitaarlaste ja kreeka uskudele tiheõigus-
luse ja relatiivsuse. 1895. a. seaduse XLII artikkel tunnustab 
israeliitide ja 1916/17. a. seadus islami usku. 1895. a. seaduse 
XLIII artikkel tunnistab usutoimingute vabadust ja nõuab teiste 
uskude tunnustamist. Ungari katoliku kiriku ainuke privileeg 
on täna see, et Ungari kuningas on katoliku kiriku ülempatron ja et 
riigi vürstprimasel on eriline riigiõiguslik seisus. Kuningate iilem-
patronaadi ajalooline põhjendus on see, et katoliku usku kunin
gas oli ikka kiriku ülem kaitsja ning poolehoidja, kes ise katsus 
katolikku kirikut levitada, tema organe välja ehitada ja tarvilik
kude aineliste abinõudega varustada. Sellest vabatahtlikust kuning
likust poolehoiust tekkisid kuninga ülempatronaadi õigused, mis 
peavad kirikut kuningaga kitsas ühenduses. Ungari kuningas võib 
riigiõiguse järele ainult katoliiklane olla. Kuningat kroonib 
Püha Stefani krooniga katoliku kiriku rituse järele vürstprimas 
ühes palatinusega respective palatinuse asetäitjaga. Ülempatro
naadi õigus on Ungari kuningale investiteeritud kiriklik õigus, 
selle tõttu siis mitte lihtsalt riigipea võimu attribuut, vaid alalise 
Ungari katoliku kuninga isiklik kiriklik privileeg. Ülempatronaadi 
õiguses sisalduvad õigustused ei ole kodifitseeritud. Üldse arva
takse nende õigustuste hulka järgmist: arkipiiskoppide, tegelik
kude ja titulaarpiiskoppide nimetamist; ilmaliku ja mungaordu 
varandusega varustatud titulaarabbaatide ja praostite nimetamist; 
kapitli autiitlite, ametite ja tegelikkude doomhärrade stallumide, 
samuti titulaar-doomhärrade stallumide annetamist, kõrgema kirik
liku varanduse omandajate, kiriklikkude ja ilmalikkude patronite 
õiguste ning kohustuste korraldamist, patronikohustuste täitmise 
järelvalvet; parokiaal-hingede maksude määramist, abielupaaride 
ja stola maksude korraldamist; parokiaalorganisatsioonide määra
mist; suuremate ja väiksemate kiriklikkude palgaliste congrua 
määramist; kiriklikkude varanduste asutamist, muutmist, ümber
paigutamist, ümbermoodustamist, likvideerimist, ühendamist, in
korporatsiooni ja lõpetamist; kiriklikkude fondide järelvalvet; 
määramise õigust kuninglikul ülesandel toimivate riikliste kato
liku fondide, nimelt usklikkute-, õppe- ja ülikooli-fondide suhtes, et 
neid tarvitataks katoliiklaste kiriklikuks ja koolitamise otstarbeks; 
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hävinenud kirikute, kloostrite ja muude kirikliste asutuste varan
duse üleandmist teisteks kiriklikkudeks ja kooli otstarveteks; 
nõusoleku, paremini heakskiitmise õigust kiriklikkude varanduste 
võõrandamise ja koormamise kohta; kasutusõigust perioodiliste 
tulude tarvitamise ja jaotamise suhtes; kõrgemate kiriklikkude 
tulude sekvestri-alla-võtmist kiriklikkude eestseisjate nõusolekul; 
talitamise õigust selles suhtes, et preestrite testamendiöiguse 
piiramistest kinni peetaks ja preestrite päranduste puhul tarvilik 
talitusviis maksma pandaks. 

Ungari seadused kuulutavad, et kiriklik varandus on võõ
randamata ja nad ei piira uue varanduse muretsemist. Nad ko
hustavad kuningat, et ainult kanonipäraste omadustega kodani
kud nimetatagu tema poolt varanduste kasutajateks ja et sarna
sed kohad mitte kaua vakantseteks ei jäetaks. Ülempatronaadi 
määrused, millede kanooniline õigusepärasus nõuab apostliku 
Püha tooli (paavsti) ehk asjakohase piiskopi nõusolekut või kinni
tamist, toimivad asjakohase kirikliku autoriteediga käsikäes. 
Korralikku kiriklikku õigusevõimu omavate ülempreestrite nime
tamise eel annab paavst tunnistust nende kiriklikust vastavusest 
ja pärast nimetamist annab paavst neile õigusevõimu. Teiste 
tiitlite ja stallumide kandidaatide nimestik saadetakse asjakohaste 
piiskoppide poolt kuninga kätte nimetamise otstarbel. Ungari 
kuninga ülempatronaadi kohta käivad määrused valmistati ning 
viidi läbi enne ärarippumatu ungari ministeeriumi moodustamist 
määrava 1848. a. seaduse III artikli valmistamist ainult kuningale 
vastutavate ametite poolt. Mainitud seaduse järele avaldatakse 
praegu terve ülempatronaadi õigusvõim kultuse- ning haridus
ministeeriumi kaudu, respective tema vahenduse kaudu. Usu-, 
õppe- ja ülikooli-fonde käsitab haridusminister ja neist fondidest 
lilevalpeetavad koolid seisavad ministri otsekohese käsutuse all. 
Ministri sellekohaste toimingute järele valvab kuninga poolt nime
tatud, 18 liikmest koosnev katoliikne kontrollkomisjon. 

Esztergom'i arkipiiskopp, kes XIV sajangu algusest saadik 
Ungari primas on ja a. 1712-st saadik vürsti tiitlit kannab, ku
ninga kroonib, on Ungari esimene riigiõigusline autoriteet ja esi
mene lipnikhärra. Vürstprimas on ungari katoliku piiskopkonna 
pea; riiklistes katoliku kiriku asjades on avalikud autoriteedid 
^ametkonnad) temaga kokkupuutumises, ja ta kannab ajaloolisel 
õigusel riigikantsleri tiitlit. Ungari vürstprimas, olles paavsti 
sündinud saadik, vahendab kokkupuutumist apostliku Püha too-
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liga, juhusel, kui Ungaris ei ole paavsti nuntsiust (saadikut). 
Ungaris ei olnud a. 1526—1920 iseseisvat paavsti nuntsiust. A. 
1920 astus Ungari jälle kui ärarippumata riik ametlikult diplo
maatilisse vahekorda paavstkonnaga. Roomas on tal saadik Vati-
kaanis ja Pühal toolil 011 ka nuntsius Budapestis. 

Ilmasõda ja temale järgnenud Trianoni rahuleping tükeldas 
armetult Ungarit, rikkus Ungari katoliku kiriku organisatsiooni 
ja seadis kiriku väga raskete ülesannete ette. A. 1910 oli Ungaris 
18 miljoni elanikke, kelledest 11 miljoni, see on 60%, olid katoliik
lased. Neil katoliiklastel oli 4 arkipiiskoppi ja 23 piiskoppi. Kroaa-
iias oli üks arkipiiskopkond ja 3 piiskopkonda. Pärast Trianoni 
rahulepingut jäi maa elanikkude arv ainult 8 miljoni, millest 
5.300.000 katoliiklased on, sellega 641/2%- Tükeldamata jäi ainult 
Eger'i arkipiiskopkond, Väcz'i, Szekesfehervärl ja VeszprenVi piis
kopkonnad. Täiesti kadusid ladina ritusega Nyitra, Beszterczebänya, 
Szepes'i, Transsilvaania, samuti Kroaatias Zägräbi arkipiiskopkond, 
Diakovär'i, Körös'i ja Zengg'i piiskopkonnad, Fogaras'i arkipiis
kopkond, Szamosüjvär'i, Nagyvärad'i, Lugos'i ja Munkäcs'i piiskop
konnad. Uued piirid lõikavad läbi Esztergom'i arkipiiskopkonna, 
Györ'i, Szombathely'i, Pecs'i, Kalocsa, Csanäd'i, Nagyvärad'i, Kassa, 
Szatmär'i, Hajdudorog'i ja Rozsnyõ piiskopkonnad. Eszergom'i 
arkipiiskopkonna suurem osa sattus ühes Szatmär'i, Kassa, Rozs
nyõ piiskopkondade ühe osaga Cehhoslovakkiasse; Györ'i ja 
Szombathely'i piiskopkonna osa Austriasse ; Szombathely'i, Pecs'i, 
Kalocsa ja Csanäd'i osa Jugoslaviasse; Csanäd'i, Nagyvärad'i, 
Szatmär'i ja Hajdudorogi piiskopkonna osa Rumeeniasse. Järje
likult on mõnede piiskopkondade ala kahe, isegi kolme riigi vahel 
jaotatud. Ungari katsub omalt poolt endist piiskopkondade jao
tust alal hoida ja sellepärast ei tee mingisugust raskust, et mitte 
Ungaris asuvad piiskopid võiksid vabalt administreerida oma 
Ungarisse sattunud piiskopkonna ala. Nii Cehhoslovakias asuv 
Rozsnyõ ja Kassa piiskopp, Rumeenias asuv Nagyvärad'i piiskopp 
tarvitavad vabalt piiskopi-asetäitja kaudu Ungaris oma õigusevõimu. 
Csanäd'i piiskopi ajasid rumeenlased ära. Ta oli sunnitud Unga
risse tulema ja praegu administreerib Szeged'ist Ungari alal asu
vat piiskopkonna osa. Cehhid ajasid ära Nyitra, Beszterczebänya, 
Eperjes'i ja Munkäcs'i piiskopid. Nad olid sunnitud ametist lah
kuma. Nyitra piiskopp suri, Beszterczebänya ja Eperjes'i piisko
pid elavad Ungaris eraisikutena. Munkäcs'i piiskopp administree
rib Miskolcz'is kui apostlik administraator Eperjes'i piiskopkonna 
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Ungarisse jäänud kogudusi. Ungaris asuvad piiskopid lahutatud 
piiskopkonna osadelt ei saa Väike liidu riikide vägivalla tõttu 
mitte kuskil oma õigusvõimu avaldada, vaid apostlik Püha tool 
oli sunnitud nende riikide pealetungi pärast igalpool iseseisvaid 
apostlikke administraatore nimetama. Need korraldused aga kut
susid välja majanduslisel ja kiriku administratsiooni alal lõpmata 
palju raskusi. Kuid piiskopkondade õiguslist organisatsiooni 
apostlik Püha tool ei ole seni õigusepäraselt muutnud, ja nii ei 
ole lahtiste küsimuste lõpulik korraldamine veel sündinud. Ru
meenias ja Jugoslaavias on kreeka-õigeusk valitsev riigiusk. 
Cehhimaa ja Austria elanikkude suurem osa on küll katoliiklik, 
kuid cehhide hulgas on ühelt poolt ateistisid, teiselt poolt kat
sutakse hussitismi rahvuslikuks usuks teha. Austrias ähvardab 
sotsiaaldemokraatia katoliku rahvast. Nii sattusid emariigist lah
kunud katoliiklased igalpool hädatoova valitsuse alla. Trianoni 
rahuleping soodustas seega kaudselt ortodoksismi ja hussitismi 
Ungari katolitsismi vastu, mis aastasadade jooksul pani neile vastu. 

Ungari katoliku kiriku teine probleem tuleb sellest, et Un
gari kuningriigis on praegu kuninga amet vakantne ja sellega 
tekivad tähelepanemisväärt raskused ülempatronaadi õigusvõimu 
avaldamisviisi ümber. Ajutiselt nimetab piiskoppe apostlik Püha 
tool Ungari valitsuse nõuete arvessevõtmisel. Kuninga kiriku 
varanduse järelvalvamise õigust avaldab kultuse- ja haridusmi
nister, Ungari katoliku piiskoppide korporatsiooniga lihismeeles. 
Kuna ülempatronaat Ungari kuninga isiklik eesõigus on, ei saa 
Ungari riigivalitseja 1920. a. seaduse I artikli järele ülempatro
naadi õigusi avaldada. Tegelikult kindlustab ainult kuningliku 
Ungari valitsuse ja piiskoppide kogu heatahtlik koostöö konflik
tide kõrvaldamist. Kommunismi nurjaminekust saadik olid Unga
ris ikka kristlikud rahvuslikud valitsused, ja nemad näitasid 
kiriku vastu suuremat heatahtlikkust, millega kindlustasid omale 
katoliiklaste toetuse. Apostliku Püha tooli ja Ungari valitsuse 
vahel on südamlik vahekord ja apostlik Püha tool ei puuduta praeguse 
interregnumi ajal neid kombeõigusi, mis Ungari tuhataastase ajaloo 
jooksul kiriku ja riigi alalisest sõbralikust vahekorrast on arenenud. 

Enamlaste valitsuse all kannatas Ungari katolik kirik 
tähelepanemisväärt kaotusi. Usuvastane sovjetvalitsus vihkas 
eriti katolikku kirikut ja tappis ära mitu tema preestrid. 
Kuld tagakiusamise aeg tegi tugevamaks hingede poole
hoiu kirikule. Igalpool kujunesid kirikukoguduste autonoom-

2* 
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organisatsioonid, mis varustasid ilma varanduseta jäänud preester
konnad tarvilikkude abinõudega. Pärast kommunismi sai kirik 
oma varanduse tagasi, kuid kirikukoguduse organisatsioonid jäid 
alles, saades usuelu tõstmise suhtes tähtsateks teguriteks. Kato-
liiklastes elab juba ammu soov autonoomia järele, sest kuna 
teistel tunnustatud uskudel on Ungaris täielik autonoomia, 
omab valitsus katoliiklaste varanduse ja koolide suhtes laia-
ulatuslist õigusvõimu. See õigusvõim tuleb kuninga ülem-
patronaadist, ja kuninga ülempatronaadi õigust avaldab uuemal 
ajal vastutav ministeerium. Kuid Ungari katoliku autonoomia 
loomine ei ole kerge ülesanne. Esiteks, kuningad ei loobunud 
kiriklikkudest eesõigustest ja katoliiklaste suurem osa ei tahagi 
seda. Teiseks on katoliku kiriku organisatsioon hierarkiline. 
Õigusvõimu omavad ainult piiskopid. Autonoomia võiks siis 
ainult nii palju õigusi avaldada, kui palju piiskoppide kogu temale 
anda võiks. Kirikus on administratiivüksusteks piiskopkonnad. 
Riiklise organisatsiooni moodustamine oleks vaevalt teostatav ka
noonilise õiguse vaatekohalt. Igaüks piiskopp on omas piiskop
konnas ärarippumata teistest piiskoppidest, ja sellepärast võivad 
piiskopid ülemaalistes küsimustes ainult kui nõupidav kogu kokku 
tulla, kuid nad ei saa kõiki piiskoppe kohustavaid määrusi anda. 

Need põhjused seletavad, et Ungari katoliku autonoomia 
teostamine mitmete katsete peale vaatamata ei Õnnestunud. Ko
guduste organisatsioonid tegutsevad aga oma preestrite juhatu
sel kohalistes majanduslistes ning kooliasjus väga kasulikult. 
Neid organisatsioone moodustavad piiskopid. Nende määrused 
saavad maksvateks piiskopi heakskiitmisega. Piiskopkonna riik
lik autonoomia ei ole veel seni teostunud. Kuid Ungari katoliku 
piiskoppide kogu ning riikliste katoliku fondide järelvalve-komis-
joni õiguspiirkond on praeguse interregnumi ajal palju laiem 
nende riikliste katoliku varanduste ja koolide suhtes, mis seisa
vad kultuse- ja haridusministri käsutuse all, kui kuninga valitsuse 
ajal. Mitu korda oli kuulda soovi, et kristlik-rahvuslik valitsus 
andku katoliku varanduse toimingud ning koolid piiskoppide 
võimupiirkonda, kindlustades katoliiklastele ärarippumatuse, mis 
teised tunnustatud kirikud maitsevad. Kuid interregnumi aja 
valitsus ei taha mingisugust muutmist ette võtta, mis kuninga
trooni vakantsuse ajal ülempatronaadi õiguse ette ära otsustaks. 

Praeguses Ungaris täidavad kirikuadministratsiooni Esžter-
gom'i, Kalocsa', Eger'i arkipiiskopid; Väcz'i, Szekesfehervär'i, Györ'i> 
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Szombathely'i, Veszprem'i, Pecs'i, Csanäd'i ja Hajdudorog'i piisko
pid, Pannonhalma ülemabbee, Miskolcz'i apostlik administraator; 
Rozsnyõ, Szatmär'i, Kassa', Nagyvärad'i piiskoppide asetäitjad. 
Ungari katoliku koguduste arv on 1600, ilmalikkude preestrite 
arv on 3000, munkade arv 1200, nunnade 2200. Katoliku kiriku 
käes on järgmised koolid: 1 ülikooli katoliku teoloogia teadus
kond, 1 õigusteadusline ülikool, 10 teoloogia ülikooli, 41 keskkooli, 
20 õpetajate seminaari, 6 kaubanduskooli, 65 kodanlist kooli ja 
2800 algkooli. Peale kooli tegevuse teeb kirik sotsiaalse üld-
heategevuse ja rahvahariduse alal väljaspool kooli väga inten
siivselt tööd. Tal on arvurikkad haigemajad, vaestelaste kodu, 
lastekodu, internaate, katoliikseid seltse, katoliikliste käsitööliste 
noortemeeste ühinguid, tööliste kaitsemaju, mis peetakse üleval 
osalt fondidest, osalt katolik-kiriklikust varandusest, osalt 
hingede annetest. Üksikutel katoliku kogudustel on õigus oma 
jumalateenistuse, siis ka kulturaalseteks, kooli- ja sotsiaalseteks 
otstarveteks kiriklikke maksusid määrata, millede sissenõudmist 
aitab riik ise teostada, tarbekorral võimuga. 

Suur-Ungari katoliku kiriku liikumata varandus oli enne 
Trianoni rahu 1.328.255 katastriüksust (hektaarides tuleb umbes 
pool sellest arvust). See varandus on tükeldatud riigis kokku 
sulanud 855.000 katastriüksuseks. 

August Hermann Francke' mõjud meie maal. 
0 .  S i l d .  

Käesoleva aasta juuni esimesil päevil pühitseti Halles, eriti 
n. n. Francke asutustes nende asutaja August Hermann Francke 
(1663—1727) 200. surma-aasta mälestust (| 8 juunil 1727). 

Sel puhul pühendas „Hallesche Zeitung" A. H. Francke 
mälestusele erilise illustreeritud numbri (31 mail 1927, Nr 126), 
ilmus rida uusi sellekohaseid vaatekaarte, ülesvõtteid, kirjutisi 
ja raamatuid. Viimaste hulgast oleks eriti nimetada raamat, 
mille välja andsid professorid Fr. Mahling, Carl Mirbt ja Francke 
asutuste praegune direktor A. Nebe („Zum Gedächtnis August 
Hermann Franckes", 1927). 

Siin käsitletakse: 1. A. H. Francke ja piibel; 2. A. H. Francke 
ja sisemisjon; 3. A. H. Francke ja välismisjon; 4. A. H. Francke 
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ja kool. Teaduslisel viisil näidatakse A. H. Francke vastuvaid
lemata tähendust neil aladel. Francke asutuste pearaamatukogu 
peabibliotekaar prof. K. Veiske iseloomustas broshütirides halli-
kalise materjali näidete varal A. H. Francke't filoloogina („ August 
Hermann Francke ais Philologe"), pedagoogina („A. H. Franckes 
Pädagogik"), hingekarjasena („A. H. Francke, der Deutschen 
Seelsorger"). 

A. H. Francke mälestuse pühitsus Halles algas pea-
pidupäeval piduliku jumalateenistusega Glaucha kirikus (asutuste 
ligiduses), kus Francke alguses pikemat aega õpetajaks oli. Pidu-
jutluse pidas kindralsuperdent D. Schöttler Magdeburgist. Ta 
võttis jutluse aluseks Joh. ev. 20, 31, milline salm omal ajal noort 
Francket Lüüneburgis oli virgutanud lõpulikule pöördele. Jutlus
taja kirjeldas arenemiskäiku selle mehe elus, kes silmapaistev oli 
jutlustajana, kasvatajana, organisaatorina, vaikse mõtlejana ja 
suure palvetajana, kellelt on ergutusi hea poole omandanud rahvas 
ja riik, kelle mõjud ka väljaspoole, laia maailma on ulatunud. 

Piduaktus peeti asutuse suures koosolekute-saalis. Pidukõne 
pidas asutuste praegune direktor Dr. Nebe. Järgnesid tervitused 
ja sooviavaldused arvurikastelt riigi-, kiriku- ja kooliesindajailt, 
nii kultusministeeriumi poolt, koolikolleegiumi poolt, ev. ülem-
kirikunõukogu poolt, kelle esindaja (ülemkonsistoriaalnõunik 
Stoltenhoff - Berliin) lausus: „Meie teame, et kõigil meestel 
Jumala riigis olid ka omad sisemised piirduvused ja tõkked, nii 
ka Franckel. Aga meie täname Jumalat, et ta meile kinkis nii
s u g u s e i d  h a r u l d a s i  m e h i ,  n a g u  t e m a  o l i ,  o l l e s  t õ e l i k  o i k u 
meeniline isik. Mis tema jõu sügavama juurena teda selleks 
võimeldas, põhjenes tema kangelaslikus ja ometigi nii lapselikus 
usus. Ta ei kehastanud kiriku vagadustüüpi, küll aga väärtus
likku vagadustiiüpi. Sellepärast on meie soov, ette m a usk ka 
meie usuks saaks." — Järgnesid veel tervitused Halle ülikoolilt 
ju usuteaduskonnalt, Halle linnalt, vennastekoguduse esindajalt, 
direktorite liidu ja Halle kõrgemate koolide esindajalt, tuluasutu-
silt, Halle kirikuõpetajaskonnalt ja endistelt õpilastelt. 

Piduaktusele järgnes tänu- ja austuspärgade asetamine 
Francke mälestussambale asutuse õuel „Pädagogium'i" ees mitme
suguste ühenduste ja liitude esindajailt. 

Pärast lõunat oli võimlemisetendusi ja õhtul tervituspidu 
endistele õpilastele. 

A. H. Francke oli teatavasti Philipp Jakob Spener'i asuta-
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tud kiriklise pietismi tähtis esindaja ja edendaja, kujundades oma 
poolehoidjatega n. ö. pietismi II järku. 

Kõigist ühekülgsustest ja liialdustest hoolimata ei ole pie
tismi mõjud kirikule ilmaaegu ega kasuta olnud, kuna pietism 
rõhutas usuelamusi, Jumala sõna elustamist hinge ehituseks, 
südamevagadust ja selle vagaduse avaldusi elus ja tegudes täi
enduseks ortodoksia ajajärgul osaliselt tarretama löönud puhta 
õpetuse ühekülgsele rõhutamisele. See kõik maksab ka eriti 
A. H. Francke tegevuse kohta, iseäranis eespoolmainitud raama
tus nimetatud aladel. 

A. H. Francke mõjude paremaks esildajaks ja kehastajaks 
ja jäädvustajaks on veel tänapäev tema kuulsad asutused Halles, 
mis moodustasid ja moodustavad veel tänapäev nagu erilise linna
jao oma ette, olles asetutena kahe rööbastikku-jooksva majade 
pika reana, millede kummagi pikkus on 250 mt., peale selle kuu
lub siia veel teisi maju ja ehitusi, aedasid, võimlemisväljasid ja 
-saale, istandusi. Kogupind on üle 18 hektaari. 

Nende asutuste ehitamist ja rajamist alustas A. H. Francke 
vaid 7 J6-krossilise rahaga (s. o. 7 kuldnaga) a. 1695, pannes 
oma ülemad lootused Jumala ja tema hoolekande peale ja tundes 
ennast tema teenistuses ja tema töös vaid tema tööriistana. 
1698—1700 ehitatud peahoone esisel on 2 mustavärvilist kullase 
päikese poole lendavat kotkast ja nende all Jes. 40,31: „Die auf 
den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Fliigeln wie Adler". Mida elavamalt ja üldisemalt ettevõtete 
tarvidus tunduma hakkas, seda enam laienes töö ja paisusid 
asutused; kõigist raskustest hoolimata saavutati ka hädapärase-
mad vahendid. 

Sisult kujunes töö hoolekandeks vaeste eest, leskede eest, 
laste eest, iseäranis vaestelaste eest (varjupaiga soetamise, laste 
kasvatamise ja koolitamise mõttes), nooresoo eest ja ka üliõpi
laste eest, kelledele tööd mitmesugustes asutuse koolides, vilumust 
ja juhatust õpetamises ja ülespidamist või toetust muretseti. Üli
õpilastel, kes päevas 2 tundi õpetasid, oli vaba koht söögilaual 
(Freitisch), kes 3—4 t. õpetasid, said peale selle ka veel rahalist 
tasu. Üle 4 tunni Õpetamine oli neile keelatud, et nad ka ise 
õppida saaksid. Ühtlasi kasvatati nii pedagoogisid ja õpetajaid, 
kes üle Saksamaa ja väljaspoole Saksamaad laiali läksid, Francke 
põhimõtteid ja vaateid ja meetode levitades. 

Nende ülesannete täitmiseks asutati oma trükikoda ja raa
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matukauplus. Trükiti ja müüdi kooliraamatuid, usulisi raama
tuid, teaduslisi raamatuid, aruandeid Halle asutuste tegevusest, 
mis laiemates ringides suurt huvi äratasid, muu seas „Jumala 
providentsi (hoolekande ehk ettenägevuse) jalaastmeist" jutustasid. 
Asutati ka oma apteek oma asutuse tarviduseks, mis aga ka 
mõnda kuulsakssaanud rohtu üle ilma laiali saatis. Piibli levita
mist ja elustamist püüdis A. H. Francke kõigiti soodustada. 
Francke soovitas korduvat piiblilugemist otsast otsani, sealjuures 
usuteadlastele algkeeltes: U. T. tuleb 2 korda aastas algkeeles 
läbi lugeda ja V. T. 1 kord aastas. Ta hakkas revideerima Luteri 
piibli-tõlget, kuigi see töö tol ajal veel hukkamõistmist ja vastu
seismist leidis. 1710 rajati ja ühendati Francke asutustega n. n. 
Canstein'i piibliasutis, mis siitsaadik üle 8 milj. piibli ja U. T.'i 
on laiali laotanud. Ka välismisjon leidis siit Francke õpilastest 
esimesi evangeeliumi-misjonärisid: Francke'1 omal olid selles suh
tes (osalt Leibniz'i mõjul) suureulatuslised kavatsused ja huvid 
kõrgemal kitsaid rahvuslisi piire, muu seas oli ta selles suhtes 
ka Venemaa usulise elu tõstmisest huvitatud. * 

1705. a. asutati Ida-India misjoniasutis, mis pärast toetas 
mitmeid misjoniseltse ja on varustatud rikkaliku raamatukoguga. 

Üldisemat huvi äratasid misjonitöö aruanded, mida varsti 
Francke asutuse trükikojas hakati trükkima. Francke õpilane ja 
sõber, pärastine prof. Joh. Heinr. Callenberg asutas 1728. a. veel 
n. n. Institutum iudaicum'i misjonitöö otstarbel juutide ristiusku 
pööramiseks. See instituut püsis kuni 1791, tema raamatukogu 
ja Callenberg'i trükitud ja käsikirjalised teosed jäid Francke 
asutuse pearaamatukogule, mis praegu sisaldab umbes 45.000 
köidet ja peale selle käsikirjadekogu. 

Niisugusel olukorral on küsimus iseenesest õigustatud: kas 
Francke ja Halle pietismi mõjud ka meie kodumaale teed on leidnud ? 

On teada, et pietismi nime all Rootsi valitsuse ajal Pärnus 
sekeldusi on olnud, niisamuti, et mõned tolleaegsed meie maa 
kirikuõpetajad Halles on õppinud. Üksikasjalisemaid kindlaid 
andmeid Francke ja Halle pietismi võimalikkude mõjude ja nende 
iseloomu, avalduste, ulatuse ja tagajärgede kohta ja nende suhtu
mise kohta herrnhuutlaste liikumisse meie maal ei ole meil, minu 
teada, seni esile toodud. 

Nende ridade kirjutajal tõusis soov seda küsimust kindlate 
andmete põhjal selgitada. Oma suvist väljamaareisi tahtsin muu 
seas ka seks kasutada, et Halle Francke asutuste pearaamatu
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kogu käsikirjadekogu selles suhtes läbi vaadata. Järelpärimise 
peale sain peabibliotekaarilt, härra professor K. Veiskelt lahkeid 
teateid, milledest selgus, et sealses käsikirjadekogus mõningaid 
sellekohaseid teateid ja andmeid olemas on. Viimaks sain ka 
veel herra prof. K. Veiske'lt teada, et osa A. H. Francke ja tema 
järeltulijate järelejäänud paberitest ka veel Berliini riigiraamatu
kogu käsikirjadekogus leidub. Koha peal leidsin, et Berliinis on 
umbes 10.600 kirja ja muid kirjutisi, mis enamikus on adressee
ritud August Hermann Francke'le, siis tema pojale ja järeltuli
jale prof. Gotthilf August Francke'le (1696—1769), edasi A. H. 
Francke sõbrale ja varjupaiga raamatukaupluse juhatajale, Heinrich 
August Elers'ile (f 1728), edasi A. H. Francke pärastisele järel
tulijale ja väimehele Joh. Anast. Freylinghausen'ile (f 1739), siis 
Joh. Ludv. Schulze'le (f 1799), inspektoritele Fabricius'ele ja Con-
radi'le, ja veel teistele juhtivatele isikutele. 

Selle Berliini osa omandas ostuteel 1866—67 dr. M. A. Pribil 
Berliinis. Materjal on siin 33 kapslis ülevaatlikult korraldatud 
kirjutajate ja adressaatide isikute järele, ja siis ka välismaade 
järele, kust kirjad on tulnud, või millede kohta nad käivad. 

Kapsel 28 sisaldab materjali, mis Venemaa ja Eestimaa ja 
Liivimaa kohta käib1). 

Halles ei ole materjal seda moodi korraldatud, kuna siin 
enam materjali leidub; herra peabibliotekaari asjatundlikkus ja 
vastutulelikkus on siin suureks abiks materjali otsimisel, mispä
rast ka siin kohal ei saa keelduda tänu avaldamast härra prof. 
K. Veiske'le kõige vastutulelikkuse ja abi eest, niisamuti ka Berliini 
riigiraamatukogu käsikirjade osakonna Direktori härrale ja viimaks 
ka Berliini riigiraamatukogu Generaldirektori härrale lahke loa 
eest, mõnda Berliini käsikirjadekogus leiduvat sellekohast kirja 
või kirja väljavõtet siin meie ajakirjas avaldada. 

* * 
* 

Aine juure asudes küsime: missuguseid ühendusi, 
m i s s u g u s e i d  s u h t e i d ,  m i s s u g u s e i d  s i d e m e i d  o l i  
m e i e  m a a l  A .  H .  F r a n c k e ' g a  j a  ü l e p e a  H a l l e  a s u -

1 )  S o o m e m a a  k o h t a  o n  B e r l i i n i s  j a  H a l l e s  k a u n i s  v ä h e  a n d m e i d .  
Mõni märkus leidub vahel Rootsimaa kohta käivate teadete hulgas [Berliinis 
on Rootsimaa (ja Daanimaa) kohta käivad andmed kapslis 29] või Eesti-Liivi-
maa kohta käivates kirjades või Venemaa all, või muidu asutuse pearaa
matukogus. Palju on andmeid aga ungarlaste kohta niihästi Halles, kui 
Berliinis [siin on nende (ja austerlaste) jaoks eriline kapsel 27]. 
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t u s t e g a  j a  H a l l e  p i e t i s m i g a ?  J a  m i l l i s e d  o l i d  
järeldused? Et õiget vastust saada, vaatleme hallikalist ma
terjali väljamaa mainitud arhiivides, täienduseks kasutades ka 
mõningaid kodumaa arhiivides leiduvaid sellekohaseid andmeid. 

Jo. Heinr. Callenberg kirjutab oma Halle pearaamatu
kogus olevas käsikirjalises teoses: „Neueste Kirchenhistorie von 
1689—1724" (der mundirten Ersten Ausarbeitung Copie, Vol. V. 
1693. 1694, Anderer Theil, Ausser Teutschland, § 2: Zu Riga), et 
D. P i s c h e r Riias ei ole D. Mayer'i algatatud S p e n e r 'i vastu 
sihitud „revers'i" mitte heaks kiitnud ja ei ole Spener'i ja ta 
mõtteosalisi taga kiusata tahtnud, kuna Spener'i vastased olla 
aga rõõmustanud, et Rootsis iseäranis Upsala usuteadlased val
vel on tema vastu ja tema kihutusele lõppu teevad. 

Olgu tähendatud, et 1694 avaldas Karl XI käsukirja, mis 
kõik konventiiklid ja märatseva sisuga raamatud ära keelab tea
tud karistuste ähvardusel. 

Callenberg (m. t.) tähendab, et 1697 sõitis Hallest Justus 
Samuel Scharschmiedt (rp. Schaarschmidt) Moskvasse üle 
Narva ja jutlustas sel puhul Narvas edukalt. Ka Tartus oli ta 
oma jutluste läbi tuttavaks saanud (G. Kramer, August Hermann 
Francke, II. p. 57). 

Venemaale sõitjad sõitsid enamasti üle Liivimaa ja Eestimaa 
ja võeti siin lahkesti vastu ja astusid mõtteosalistega ühendusse. 

Scharschmiedt oli 1700 — 1707 Moskva ev.-luteruse Peetri-
Pauli kiriku diaakoniks ja siis edasi tegev kuni 1717 aastani 
(kiriku ja kooli alal) Moskvas, Arhangelis ja Astrahanis, olles 
nagu evangeeliumi misjonäriks laial Venemaal. Muu seas saatis 
ta Astrahanist Francke'le kasvatuseks ühe kalmüki-poeglapse, 
kelle ta oma ema oli hädas ühele kaupmehele koti jahu eest ära 
müünud ja kelle Scharschmiedt siis välja lunastas. Mõne aasta 
järele suri poeglaps Halles ristituna (G. Kramer, m. t. II, p. 57). 

Järgnevatel aastatel I698mast aastast peale leidub Halle 
„Pädagogium'is" (s. o. asutuse kõrgemas koolis) juba kasvandikke 
Eestimaalt ja Liivimaalt, eriti Riiast, Pärnust, Tallinnast, Saare
maalt, Narvast1). 

1) Niisugused kasvandikud on: 
aastal 1698 — Ravensberg, Joh. Peter, Riiast, f 1701. 
1699 — Neuhausen, Christian Gotthold, Riiast, pärastine õpetaja Võnnu linnas 

ja Volmaris ja praost, kellest veel siin jutt saab olema. 
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1704 a. saadetakse Johan Christoph Gutslaff (rp. 
Gutsleff)2), Tallinna Eesti koguduse õpetaja Eberhardi p., Hallesse 
Francke kooli õppima, isa ja vanema venna soovitusel, kes juba 
Halle ülikoolis käis. 1707 a. sai ta üliõpilasena vaba koha söögi
laual ja kirjutas oma nime sellekohasesse albumi lk. 117 j. (Album 
eorum studiosorum, qvi orphanotropheo Glaucha-Halensi mensae, 
quam vocant, ordinariae participes victum qvotidianum ex be-
nignissimse summi Patris nostri manu accipiunt, et cum brevi 

1701 — Vick, Christoph (rp. Christian) Heinrich, Pärnust, pärast õp. Tarvastus 
1716—1721 ja Lemsalus 1721—1737. 

1702 — 2 venda Pohlmann, Riiast, vanem neist Nikolaus. 
1703 — vennad Udam, Henr. Matth. ja Reinhold, Liivimaalt. 
1707 — Elste, Daniel, Tallinnast. 
1708 — Buchau, Burchard, Tallinnast. 
1708 — Reimers, Axel Kasp., Tallinnast. 
1710 — v. Stackelberg, 2 venda, Gustav Adolf, pärast Rootsi ohvitser. 
1712 — v. Wettberg, Otto Joachim, Saaremaalt. 
1713 — Richmann, Herm. Joh., Tallinnast. 
1716 — Vabaherra v. Schultz, Heinrich Christoph, Liivimaalt, pärast obrist-

leitnant Kuursaksi sõjaväes. 
1716 — v. Gawel, Justus, Liivimaalt. 
1719 — v. Dinggräffen, Carl Joh., Liivimaalt. 
1725 — 2 venda v. Dietz, Liivimaalt. 
1727 — v. Brevern, Peter, Liivimaalt, pärast Liivimaa rüütelkonna 

sekretär. 
1729 — Yabah. v. Ungern, Reinhold Gust. 
1729 — v. Knorring, Adam Friedr. 
1730 — v. Stahl, Gust. Joh., f 1732 Pädagogium'is. 
1730 — v. Königsfels, Tobias, Narvast. 
1732 — Dahl, Christian, Saaremaalt. 
1738—1741 v. Reutern, Herm. Joh., Liivimaalt. 
1739 — Reutern, Giesbrecht, Liivimaalt. 
1739 — Reutern, Ernst, Liivimaalt. 
1739 — v. Vegesack, Greg. Friedr., Riiast. 
1744—1745 Friesel, Gust. Friedr., Tallinnast. 
1744—1747 Gutsleff, Eberh. Heinr., Liivimaalt. 
1744—1747 Gutsleff, Joach. Christoph, Liivimaalt. 
1743—1744 v. Stackelberg, Carl George, Saaremaalt. 
1744—1746 v. Stackelberg, Otto Wilh., Saaremaalt. 
1744 — v. Pricanda, Theophil Joh., Liivimaalt. 
1745 (Juuli—Oktoober) — v. Eckesparre, Jos. Reinhard, Saaremaalt. 
1748—1751 Nüssen, Andr., Riiast. 
1749—1751 Barclay v. Tolly, Reinhold Gotthard, Riiast. 
1753 — Reger, Georg Rudolph, Riiast (viimane liivimaalane Pädagogium'is). 

2) Pärastine Suure-Jaani õpetaja 1715—1767. 
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vitae delineatione nomina sua dederunt. Continnatum anno 1705. 
mens. Jun.). 

Selsamal aastal võeti vabasöögile ka Hermann Eschen-
burg Narvast,(Album lk. 97), kes pärast oli jutlustajaks Hollan
dis. 1705 sai vabasöögile Johann Regius Bauskest, Läti 
koguduse õp. Valentin Regius'e poeg. 1710. 1711 sai vaba-
s ö ö g i ,  n a g u  t a  o m a  k i r j a s  1 5 . / X I I .  1 7 2 3  m a i n i b ,  H e i n r i c h  
Christoph Vrede, pärastine Harju-Jaani õp. (1711—1742) ja 
viimaks Tallinna linna superdent (1742—64). 1711 kuulus vaba 
söögilauda Melchior Johann Kannenberg Riiast. 

Teatavasti olid ka kõik üliõpilased, kes Francke mitme
sugustes koolides õpetasid (n. n. informaatorid), vabal söögil. 
Pärastise aja kohta, alates 1728, on kõigi informaatorite kohta 
raamat*), kuhu on märgitud informaatori päritolevus, sündimise 
aasta, miilas ülikooli astunud, miilas informaatoriks hakanud ja 
hinnang tema vagaduse, ülespidamise, õppimise ja õpetamise 
kohta. 

Need märkused pakuvad huvi ja saab meil neist pärastpoole 
vastavate meie maa isikute juures jutt olema. 

1699 25./VII kirjutab Mic ha ei Behrends in Parochia Diina-
mündensi, s. o. Diinamünde (Väinasuu) koguduse õp. (1697—1707), 
ladinakeelse kirja Francke'le (Hauptbibliothek). Ta annab ülevaate 
oma elukäigust viimase 4 aasta kohta, mis sellest ajast möödu
nud, kui ta Hallest Liivimaale tuli. Ta oli esiteks kodukooli-
õpetaja (informator), pärast ka kindralsuperdent Fischer'i juures, 
õpetades tema poegi. 2 a. eest kutsuti ta Dünamünde koguduse 
peale. Ta kirjeldab seda peaasjalikult kalurite kogudust ja selle 
puudusi. Kalurite keskel olla ebausu ja papistlisi (katolikuusu-
lisi) kombeid, peale selle arvavad nad, et ka pühapäeval lubatud 
on kalu püüda, et merehädaliste vara võib varastada ja röövida ... 
Ka ei ole siin ühtegi kooli, tema nõudmisel on ülemus lubanud, 
et saab kool muretsetud ja uus jumalakoda sealpool Väina jõge 
(ultra Dunam). Ta palub Francke eestpalvet ja teatab tähtsa
matest usulistest ja üldistest sündmustest ja tuttavatest isikutest, 
nii näit. et kindralsuperdent Fischer on terve perekonnaga 
Lüübekki läinud, et Tartu ülikool Pärnu viiakse, et õp. Schaar-
schmihdiust Moskvas pietismis süüdistatakse. Siis palub ta 
soovitada Halles stud. jur. Donner'i, kes Eestimaal mõned aastad 

1) Informatorenverzeichnis von 1728 an, 2 Bände — 1798. 
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on informaatoriks olnud ja nüüd Halles tahab (ajutiselt) üli
koolis käia. 

Marienburgi praost Ernst Glück, kes pärastise keisrinna 
Katariina I kasvataja oli, viidi esiteks ka Moskva vangi, nimetati 
siis keisri poolt tema algatusel asutatud gümnaasiumi direkto
riks ; ta tõlkis kooliraamatuid vene keelde ja kirjutas Francke'le 
oma koolist ja palus abi (Callenberg, mainitud teos, a. 1704. 1705)1). 

Et meie maa sel ajal Rootsi külge kuulus, ei ole ka meie 
maa kohta mõjuta olnud, et Rootsile tol ajal alluva Pommerimaa 
kindralsuperdent ja usuteaduse professor Greifsvaldis D. J o h. 
Friedrich Mayer (rp. Maier, rp. Meyer) juba 1695 Rootsi usutea
duse üliõpilastele hoiatuse A. H. Francke eest oli välja andnud 
ja siis a. 1705 14./IV Stettiinist Rootsi kuningale märgukirja 
saatis hoiatusega pietistliku vaimu eest. Selle järele ilmus 
kuninglik käsukiri, kus käslakse Rootsi ülikoolide noorsugu usu 
puhtuse suhtes läbi katsuda, enne kui välja antakse testimonia vitae. 

Avalikult tuleb teada anda, missugustest väljamaa ülikooli
dest tuleb kõigil eemale hoiduda, nimelt niisugustest, kus nii
sugused märatsused (s. o. pietism) aset on leidnud. Francke 
kirjutas kuningale Mayer i vastu vastuseletuse a. 1706 (v. kap
sel 29)2). 

Kui 1706 Karl XII Saksimaale tungis ja oli Alt-Ranstädfis 
Halle ligiduses laagris, kirjutas Mayer „Rootsi usuteadlase" mas
kis hoiatuse Halle pietismi eest („Kurtzer Bericht von Pietisten" 
32 küsimuse- ja vastusega pietismi suhtes), mille põhjendamatust 
püüdis näidata Halle fakulteedi vastukiri. 

Kuna Halle ülikooli astumine Rootsi alamatele oli ära kee
latud, läks A. H. Francke 26.—31./I. 1707 ise Alt-Ranstädti 
kuninga peakorteri. Kuninga pihi-isa ja õuejutlustaja D. Malen-
berg käis siis 1 ./II omalt poolt Francke asutusi vaatamas ja 
paistis heatahtlik olema, kuigi mitte päris ilma umbusalduseta 
(G. Kramer, m. t. II, p. 66—72). 

1 )  M o s k v a s t  a l u s t a s  H a l l e s s e  k i r j u t a m i s t  k a  J o h a n n  V e r n e r  
Paus a. 1704 17./VI1. (1704—1721 viis kirja). Moskvas oli Hallele hea
t a h t l i k  k a  e v . - l u t e r u s e  P e e t r i - P a u l i  k i r i k u  õ p e t a j a  U l r i c h  T h o m a s  R o -
loff (1699—1721). 

2) Joh. Friedrich Mayer oli iseenesest õpetatud mees, kellele Karl XI 
tahtis anda professori- ja prokantsleri-kohta Tartu ülikoolis, kes seda aga ise 
ei soovinud. Alguses oli ta Spener'iga sõbralikus vahekorras, kuid siis muu
tus vahekord vastupidiseks. 
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Callenberg jutustab oma mainitud teoses 1707. a. kohta, et 
Tallinnas mitmed laste vanemad otsustasid oma lapsi Hallesse 
saata, kui Halle asutused tuttavamaks said. Nad võtsid kuber
nerilt tarvilikud passid. Tallinna piiskopp') ei olla ka vastu 
olnud. 

Laste nimed olid: Elste, Schultz, Beck, Herlin, Bartholdi, 
kõige noorem Gutslaff; neid pidi saatma vanem Gutslaff, kes 
usuteadust Halles õppis. 

Nad läksid Pärnu, et sealt edasi sõita. 
Tallinna gümnaasiumi professorid olid sellest Pärnu pro

fessoritele kirjutanud. Kui nad Pärnu jõudsid, kutsuti stud. 
Gutslaff konsistooriumi ette, kus istusid superdent ühes 2 usu
teaduse professoriga ja notaariga. 

Lastele keelati ära (kuninga käsukirja põhjal) kahtlasse 
kohta (Hallesse) sõita, kuna nad muidu kodumaal igasuguse 
ametivõimaluse kaotavad. Õpilased sõitsid Tallinna tagasi, mõned 
neist, nagu arvatavasti Elste, keda meie Pädagogiumi õpilaste 
hulgas 1707 kohtame, sõitsid otse Tallinnast Saksamaale 2). 

Edasi seletab Callenberg, et tol ajal Pärnu professorid olla 
tahtnud sealset õpetajat Vestring'i3) väärusuliseks tembeldada 
ainult sellepärast, et ta oli jutlustanud, kohtunikul pidada ka 
armastust olema. 

Pika tülitsemise järele olla ta ametist tagandatud; ta olla 
Rootsi peapiiskopi juure läinud, kes ta ilmsüiitausest olla aru 
saanud ja ta jälle ametisse pannud. 

Callenberg (m. t.) kirjutab 1709. ja 1710. a. kohta („Unschuld. 
Nachr." järele), et Liivimaal on siitsaadik vihatud neid, kes tõe
likule vagadusele kaldusid, ja on tahetud neid väärusulisteks 
tembeldada; õpetajad on suuremalt osalt jumalaõndsuse taga-
kiusajad olnud ja elanikud on lihaliku meelega ja kõrkusega 
oma pattude mõõdu täis valanud . . . Saabub Jumala kohus, 
ja katk on võti, mis kõik Liivimaa linnad venelastele avab, ei 
aita sel olukorral kindlused, mis rootslased on ehitanud . . . 
Ja Tallinnast leidub kirjutis (ilma autori ja ajanimetuseta, aga 
küll vist umbes samast ajast), kus räägitakse siinsest vastolust 

1) Sel ajal oli Jakob Lang (1701—1710) piiskopiks. 
2) Pärnu linnaarhiivis puuduvad Pärnu konsistooriumi protokollid ja 

kirjad alates umbes 1680 kuni 1710 rp. 1712. Arvatavasti on nad Rootsis. 
3) Pärnu Eesti koguduse õpetaja Salomon Heinrich Vest ring 

1692—1749. 
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Francke'le ja pietistidele, kelle õpetus puhas ei olla, vaid salajase 
mürgiga segatud. Kuid aruanded Francke asutustest huvitavad 
üldiselt ja sellekohastest imedest lugedes või kuuldes oldakse 
liigutatud (Hauptbibliothek, D. 80, p. 671) 1). 

18 aprillil 1706 kirjutab Henrich (rp. Hinrich rp. Heinrich) 
Gutslaff (rp. Gutsleff)2) Tallinnast A. H. Francke'le (v. Haupt
bibliothek, C 35). Ta on enne Kielis õppinud, kus ta oma aja 
tühjade mõtte-mõlgutustega (Hirnwesen) on mõõda saatnud, siis 
Halles. Ta on Tallinna ühes võtnud Püha kirja uurimise juha
tuseks Francke' Manuductio - nimelise raamatu. Ta palub, et 
Francke manitseks tema sugulast ja kodumaalast (Landsmann 
und Vetter) Drenteln^i3) usukindlusele, kui ta sealt nüüd 
lahkub, sest siin olla kirjeldamata puudus tõelikust vagadusest 
(defectus sincerae et infucatse pietatis). 

Ta elada siin inimeste keskel, kes pilkavad, kui sisemisest 
jumalaõndsusest ja maailma ärasalgamisest räägitakse. Ta jut
lustab vahel kartusega, sest et teda poolestsaadik kahtlaseks 
peetakse (vor ein halb verdächtiger gehalten werde), mis teda 
tihti rõhub, aga ka palvele kihutab Issanda poole, et see teda 
rikkaks teeks kõiges õpetuses ja tunnetuses ja kõike enesearmas
tust temas suretaks . . . hoidku Jumal tema vaest hinge ka kõigi 
saadana köidikute eest, kes siin simooniat ajab ... on tarvis, 
et meie ise enne õieti pöörduks. Ta küsib, kuidas ta ennast 
katsuma peaks, kas tal on „mentem Spiritus S." (Püha vaimu 
antud meelsust). Palub eestpalvet kõigilt vagult hingilt. 

3./I. 1707 kirjutab ta jälle Tallinnast. Teatab, et proua 
„0bristin von Tauben" sooviks oma 9 aastasele pojale kohast 
informaatori, kes muu seas ka ristiusku istutaks lapse südamesse. 
Gutslaff seletab, et rõõmustav on, et mõnedel aadelist silmad 
sedavõrd avanevad, et nad ära tunnevad oma senise usu nõrkust 

1) Moskvast lahkub õp. Scharschmidt ja läheb Astrahani. Koguduse 
vanemad ja eestseisjad ei taha pietistidele voli anda uut õpetajat saata, vaid 
tahavad „meie puhtate ülikoolide arvamist, nagu Leipzig, Wittenberg ja 
Rostock", kuulata (Kirjade ekstraktid, Hauptbibliothek, ja Kapsel 28, kiri Vice-
admiralile 25./VIII. 1710). 

P e t e r b u r i s t  k i r j u t a b  P e e t r i  k o g u d u s e  õ p .  H e i n r i c h  G o t t l i e b  
Nazzius 1711—1740 22 kirja (Kapsel 28). Moskvast ja Arhangelist kir
jutab Johann Christian Gründler 1710 — (Kapsel 28). 

2) Alguses enamasti Gutslaff, pärastpoole ka Gutsleff. 
3) Vist on see Christian Bernhard von Drenteln, kes 

Tallinna Niguliste kiriku diaakoniks oli 1706—1710. 
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ja selle kõikuvat alust, aru saades, et Kristuse teene välispidine 
omaksarvamine veel midagi ei ole (dass sie das eine Zeitlang 
geführte ohnmächtige Christentum und deren wackelnden Grund 
erkennen, welchergestalt die äussere selbstgemachtete Zurechnung 
Meriti Christi nichts sey). Issand puhastagu neid, keda ta siin
maal tarvitab „oma armu tööriistuna" (zu Werckzeugen seiner 
Gnade brauchet und ferner brauchen will), kõigest, mis tema 
heledat läiget takistab ja tumestab. 

12./VIII. 1708 on Henrich Gutslaff Lüübekist kirjutanud 
juhtumistest hingehoiu alal. 

2./IX. 1709 kirjutab ta Tallinnast, et kindralmajoori proua von 
Stakelberg soovib Hallest tublit üliõpilast; palk on 120 riigitaalrit. 

Muu seas jutustab ta, et aasta eest siin üldine viljaikaldus 
oli, nii et mitmed sajad nälga on surnud, sel sügisel on ka nii 
vähe vilja kasvanud, et paljud ainult seemne kätte saavad. 
Moskvalased ähvardavad linna piirata. Rootsist ei tule abi, nagu 
see muidu sündis, proviandi j. m. näol. Kes ei näe ses Jumala 
kohut? aga ka Jumala pikkameelt, kes veel ikkagi viivitab ja 
ootab . . . 

20./VI. 1711 kirjutab Hinrich Gutslaff Tallinnast. Mainib, 
et ta mineval sügisel koguduse peale (nimelt Kullamaale) on kut
sutud (1710—1717), mille ulatus olla peaaegu 4 miili. 

Mõned tuhanded on selles kihelkonnas surnud; Tallinnas 
ja ligemas ümbruses üksi üle 40.000, nii et paljude uste ees hein 
kasvab ja kui moskvalasi siin ei oleks, ei saaks inimesi palju 
nähagi; aga juba jälle tõstvat katk mõnel pool pead, nagu ta 
seda Hiiumaalt kuulnud. Need vähesed, kes tema kihelkonnas 
veel ellu jäänud, elavad väga halvasti (so liederlich, dass es kaum 
zuglauben). 

Süüdi olla selles osalt õpetamise puudus; olla rahul oldud, 
kui inimesed katekismust mehaaniliselt pähe õppivad, ilma et 
temast arusaamist oleks püütud edendada. Õhtusöömaaeg pidi 
kMk puudused siis kinni katma. 

Sellepärast on võimatu teadmatus maad võtnud, nii et 
Gutslaff arvab, et ehk kergem oleks neile arusaamist õpetada, 
kui nad paganad oleks. 

Katk, raske orjus, sõja-ajad, kus tuleb sõjamehi ja nende 
kraami siia ja tänne vedada, nii et isegi pühapäeval rahu ei ole, 
et Jumala sõna saaks kuulata, kuigi mõnedel soov selle järele 
tõuseb. 



33 

On üksikuid, kes „Jumalat südamest kardavad" (Gott herz-
lich fürchten), nii 2 noort inimest 16 ja 17 aastased, ja kaks 
naisterahvast, teine neist proua Husen, kelle lapsed Halles on, 
keda aga tema vagaduspüüete pärast pilgatakse. 

Kirjutaja palub tema vennale abiks olla ja 1 kristlik üliõpi
lane siia saata ja vahest ka 2 poissi Halle vaestelaste varjupai
gast, kes vähemalt kirjutada oskavad, vahest võivad neist aja
jooksul köstrid ja koolmeistrid saada. 

Lõpuks seletab ta, et tema kuulajad (s. o. koguduse-
liikmed) kaebavad, nagu mõistaks ta neid hukka. Palub, et 
Issand Jeesus ka vastu tema oma tahtmist teda ristiteed viiks 
(Herr Jesu führe mich auch wieder meinen willen ins Creutz 
hinein und lass Deine Gnade gross seyn, da mein Verderben 
und Unglaube sehr gross ist). 

Ühel Hinrich Gutslaffi kirjal puudub aja ja koha nimetus. 
Aga sisu järele võib oletada, et ta natukene hiljem (vahest 1712) 
kirjutatud on kui eelmine. Ta seletab, et kui ta siia (tähendab 
arvatavasti Kullamaale) tuli, olid kõik hooned lagunud. Siitsaadik 
olla õpetajad siin enam põllumehed kui õpetajad olnud, mis ka 
põhjuseks olnud, et mõned, isegi head inimesed ikka ilmaliku
maks muutunud. 

Ta jutustab, et keegi liht noormees 18—20 aastane, kes 
vaevalt katekismust natukese pähe on õppinud, tulnud tema 
juure paar nädalat õpetuse järele, mida ta oli vaevalt 3—4 näda
lat aasta kohta pidada saanud külade kauguse pärast. Noormees 
küsis õpetajalt silmaveega, kuidas ta oma hinge eest õieti peaks 
hoolitsema, ja ütles, et ta hing saadud õpetuse algusest peale oli 
liigutatud ja mures õndsuse pärast. See olla esimene harimata 
talupoegadest, kes oma hinge seisukorrast tõsiselt temaga on 
rääkinud. 

5./XI. 1713 kirjutab Hinrich Gutslaff Kullamaa kirikumõisast 
A. H. Francke'le (Monsieur A. H. Francke, Ministre de La Parole 
de Dieu, present ä Halle). 

Surnud on kihelkonnas 3000—3500 hinge katku kätte, peale 
selle paljud veel nälja-aastateJ, järele on jäänud 700—800 inimest. 
Kõik on lagunud kirikumõisas, ta ise peab põldu harima, raske 011 
sulaseid saada ja kui saad, siis saab see jääda ainult nii kauaks, 
kuni ta pärishärra sellest teada saab. Küla, mis kirikumõisa külge 
kuulub, on nii välja surnud, et järele on jäänud ainult 3 meest ja 2 
naist. Rahva orjastamine on uskumata. Inimesed sureks nälga, kui 

3 
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nad oma leiba pooliti ja üle selle ei segaks haganatega . . . 
Teadlikku usku on vähe, 16—20 aastaselt tullakse mõne nädala 
peale õpetaja juure, kes nad enamasti köstri hooleks jätab ja 
õpitakse katekismust mehaaniliselt, siis pihti ja minnakse õhtu
söömaajale. Enamasti ei osata vanas eas käskugi, rääkimata, 
et selle järele käidaks. 

Ja ometigi sõditakse Õigeusklikkuse eest (pro orthodoxia) 
ja ei taheta ühtegi uut õpetamise meetodit sallida. 

Gutslaff jutustab siis, et ta käesoleval üleminekuajal, kus 
kleerus ei saa nii vabalt valitseda (diese Interims Zeit, da Clerus 
nicht so frey zu dominiren hat), on eesti keelde tõlkinud 
H. Freylinghausen'i „0rdnung des Heils" (õndsakssaamise korra) 
ühes mõnede lisandustega (additis quibusdam qvaestionibus). 
Superdent ei tahtnud seda trükkida lasta, kuid selle koguduse 
peapatron käskis trükkijal trükkida. Gutslaff on hakanud ka 
katekismust D. Spener'i juhatuskirja järele, kuid lühemate küsi
muste- ja vastustega kirjutama. Kuna vaesed talulapsed enne 
vaevalt 2—4 nädalaks õppusele tulid (in die Information kahmen) 
töökoormatuse tõttu, on Gutslaff hakanud neid 9—10 nädalat 
õpetama. Laste õpetamisest ja piibli trükkimisest, milleks ta ka 
Francke abi ja toetust palub, räägib ta sõna-sõnalt järgmiselt: 

„0o ift$ allberett bajufommen, bafj fie nunme^ro 9 ä 10 QQöocfjen 
fommcn, ba man bann bet) einiger geringen angetu. 9Cftüf)e befunben, bafj fie 
tiidrtiger finbf tt>a£ ju faffen, alš bie flugen ^eutfd)en f)ier im £anbc. ©ott 
£ob, ba§ aud) nunme|)ro aUf)ier bie 3ugenbt anfangf beš ^Söinterš bie 0d)ule §u 
freqoentiren, benn beš ©ommerš müffen bie &inber £üter unb QBäd)fer §u 
l)aufe fetyn. 

Q3iete 93ogen mären nid)t genug ben jammercollen 3uftanbf ju ejpri--
miren, ba ff)eil$ 33auren etne ^egierbe nad) ©oft in fid) luürfen laffert, 
ifmen faum foöiel 3eif gegeben toirbf, baf? fie if)re ^inber $ur 0d)ulen £>alten, 
bann bie Obere |>errfrf>afft brüdef bie llntere mit oielen ^uffagen, unb biefe 
tt>ieber bie 93auren; bo$ iff öffterš me^r ©c^ulbf an ber Obrigf., alš an 
ber Joerrfdf>afft. 

Ginige, bie eine 93egierbe f)aben na$ ©. tnort, fommen über 2 9!^eil 
toegeš alte 6onfag jur &ird)en. 3ftö nic^>f ein jammer! unb bod) mufj (Sr 
u>of)l ben ^benbt ober ben 9)?ontag frü^e mieber §ur £off$ <2Xrbeif. 6umma 
man f)at *>onnaf)lfj bur$ bie 93auren reid) inerben tooüen, unb ber ^riefter 
\)at gufe (finfünffte gefwbt. <£>a allcsS fo jureben im ^öo^lffanbe u>ar, 
baritber ift ber 93aur gan^ tumm unb in närrifd)en ^Iberglauben geblieben. 
<Da£ fan allen ©eelen, bie e£ tieffer einfef)en, a(g 3d>, foöiel me|)reren 'Slnlaf? 
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geben für ung unb uttfere armen tttmmen 3uf)örern ju ©euffjen. 6umma bie 
^rebiger mollen anje$o aud) nid)t beffer bran! 

3ftS nid)t subejamtnern, über 100 jaf)re foll bag ^elle £id)t tjier ge= 
fd)ienen ^aben, ut aiunt, unb bod) tft meber e. beuftidje^ oernetnl. ©efaitgbud) 
nod) bie 93iebet jum §)rucf fommett. Q3ermid)eit ^inter urgirten eftic^c auff 
ben ®rud beš <5ftnifc^en neuen ^eftametttg, alleitt Bone Deus! toaš für 
Contradictiones maren ba, nid)t ber 6d)affe, fonbern bie fogenanbte Äirten 
eittš tf)eil$ mieberfprad)ett. 3)em ungead)tet f)alff ©ott, bafi eš angefangen 
murbe, unb tft man allbereit bifc auffž 6 Otapitt. £ucae fommen; allein 5ube= 
ffageti ift, bafj fo fef)r menige ©yemptar gebrudet merben, unb bie nod) 
gebntdet merben, fittbf fo tf)eur, baf? ber f)unberfte 93aur nid)t capabel iff 
fold)eš ^u fauffen. ©iefeg t)at unš oeranlaffet, unb mid) infonbertjeit bemeget 
an *30^. Vt>eJ>rteftcn °Profe$for jufdjreiben, unb f)er^lid) jubitten, bafj 
berfelbige 93elteben molle alte djriftl. freunbe, benen ©ott maš übrig gegeben, 
fie fet)n an melcf)em ört ber Qöett fie mollen, l)er(3l. juerfudjen, ob fie aud) 
J)iel)er §ur 93iebelbrud ma£ fäen molten, baoon fie, fo eš ber ^Umädjtige 
jum 3tt>ed mõtte fommett laffen, eine fjerrl. (frnbte mürben suljoffen l;abett. 
©ott meif am beften, motjer cš fommen, bafj folcfjeg bifjl)er ge^inberf morben, 
toir mollenš auf 3f)tt magen, oielleicf)t ift bie 0tuttbe ba, ba£ ben £lnmtffen= 
ben nutt in biefent £attbe ©nabe mieberfaljre. ©emifj fo ež bÄerr mõtte 
auš ©nabe beförbern, fo meifj id) gemifj, bafj menigftenž einige oon f>icfigen 
elenben 93auren itt ber eilfffen 0funbe bie 93rofamcn göttl" ^Jöorteš ffci^iger 
aufffatnlcn mürben, unb tnefn* n. f)öf)er ad)fen, al£ gan$ "Seutfdjlanbt bie 
ftille, fo fie fooiele 3a|>rett oor fid) gef)abf, allein mettig geacf>tet. 

0otte un$ bÄerr, eš fet) aug ^eutfd)lanbt, .öollanb ober ©itgcllanbf 
fnerju burcf) b£n ^rof. gütige fürforge maš pmerffen, fo bitten mir bag 
©elbt in Äamburg, £itbed ober £alle folange ^ubeponirett, bif$ mir baoon 
9^acf)rid)f erl)atten, aud) bitten mir, bafj meber itteitt ttocf) tneittež 93ruberš 
9?af)tne jemanb. l)ief)er funbt getfjan mürbe, bann obmol)l ©ott bÄerr bennod) 
feitt ^JBercf fortfüljren fatt, fo möcf)fcn õiele 9?et)ber aü^ier fud)en ež 5uf)in= 
bern, blo^ meilctt mir barunt ^lnfud)ung getfjan fjättett. Äier möc^te aucf) 
mot)l maš juerfjattett fet)tt, alleitt folte id) publice mid) barutn bemüfjett, fo 
mürbe e$ fjeifen: mer i)at bid) ba^u gefe^t, baft fommt unž Consistorialibus 
ju, unb cben baburd) ift bi| bafo nid)f$ gefc^el;ett. Q3öir mollett aud) an 
einett gemiffen freunb befjfattš nad) 0CRožcau fd)reibett. llttfer £anb ift gmar 
fef)r ruinirt, bod) tnöcfjten fe|)r õiele nod) fet)tt, bie ba^ ^erd alleine beför--
berit föttten, allein man metjnet ein gro^ež jutljun, mann matt nur ett. rtl. 
contribuiret, ntand)e ^Irntett möd)fen gerne jufct)ie^en, bie fjaben aber fooiel 
uid)f im QSermögett. QBilfj betnnac^ ber Äerr, fo mirb ež müffen fortgel^en, 
fprid)t (?r aber: id) tjabe nid)t £uft §tt bem Canbe, fo t^ue ^r mie (Jr al^ 

3* 
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ber 'Jlllmeifefte meifj, bafj e£ ju feinen (Jljren gercicf)ef. ^Benigftenš ift 
unferc 0fabt 93e»al oerf)ärtct, e£ borff fo gerabe feiner ben ^cuffel ein menig 
inš ©efid)t fcf)lagen unb fagen beš ©ottlofje lel)rer !an b£cil. ©eift nicf)t 
^aben, fo mufj (Jr fe^erifd) geprebigt f)aben, unb nicf)t jum Diacono errt>e^)Ict 
merben, märe (Jr aud), fo jureben, ber allerunfträfflicf)fte. ^ünfftig ein 
meljrereš " (Hauptbibliothek des Waisenhauses, C 35.) 

17. aprillil 1716 saatis Kullamaa õpetaja H. Gutslaff A. H. 
Francke'le aruande talupoegade seisukorrast ainelises, vaimu
likus ja hariduslises suhtes ja U. T.'i tõlkimise loost ja kooli 
asutamisest, kuulda saades, et A. H. Francke heameelega selle
kohaseid ligemaid teateid vastu võtaks, kuna ta U. T.'i rahvale 
kättesaadavaks tegemise otstarbel oli saatnud enam kui 20 riigi
taalrit. Gutslaff kirjutab: 

6r £>ocf)(Jf)rm. f)icmif aufjumarten t)at mid) ber £. xfteubauer in £alle 
burd) meinen 93ruber anmalmen lafjen, it>ei( e£ berofelben nid)t unangeneljin 
fet)n mürbe, oon bem 3uftanb ber miferablen 93auerfcf)aft biefe£ £anbe$, 
unb oon bem neulid)ft 511 berfelben ©ebraucf) oerfertigten <5E)ftnifrf)en ^efta-
ment einige 9?ad)rid)t ju ertfjeilen. 3unmln (Jm. £od)(Jf)rm. atbereit über 
20 9^tl)lr benen armen Seeten jum beften orbiniref, melcf)e3 ©elb id) etnpfan* 
gen, unb bergeftalt anmenben miil, ba$ in meiner ©emeine, in meldjer õiele 
©ott lob! tefen fönnen, ber fonft t|)eure cPrei^ geminbert unb alfo urn einen 
leiblidjen ^reig baš (Jjemplar an bie nott)bürftigften gereidjet merben fonte. 
3nbef?en bande gar geljorfamft für folrf>e milbe ^epfteuer unb milt mir 
biefe£ jur 6tärde im ©lauben bienen lafjen, bafj, ba bie meiften reicfjen in 
biefem Canbe, gar menig ober nicfjtš ju ber armen ©claoen befteg anmenben, 
©ott in fo fernen £anben Äer^en ermedet, bie ben elenben geiftl. 3uftanb 
biefer 93auerfd)aft fid) ju Äer^en gef)en taj^en, unb eben baf)er Äoffnung 
fd)öpfen, ba§ ber liebe ©ott ba£ oon ifjm angefangene gute ^S3erd jum 
greife feineš 9?amen$ unb jum Äeil meier 6eelen bureb if)m felbft allein 
befante kittel unb ^ege fortjufetjen unb ju oollenben mifjen merbe. §)af)ero 
t)alte id) eš faft für ratf)fam, ba£ man ficf) burd) eigeneš mirden, nid)t alju-
õiel bemülje anbere ju biefem guten Qöerd ju perfuabiren, fo lang man 
ifmen bamit befcbmerlid) ift, bamit man f)ernacf) in benen ©laubeni °Prü-
fungen in feinem eigenen ©emi^en oon unjeitigen lauffen unb rennen feine 
9?eprod)en leiben barf, mie aud) bag Q3ertrauen auf ©ott in feinem QSBercf 
nicf)t unlauter gemacfjet merbe. ©od) gebe ber Äerr ^eižfjeit unb ©nabe 
in ber red)ten 9Rittelftrafje ju bleiben. 

§)em 3med rneineš 6d)reiben$ näf)er ju fommen, fo l)abe jmetjerlet) 
fiirjl. ju referiren: 

I. ®ie 93efd)affenl)eit ber armen (J^ftnifc^en 33auven. II. ®ie 
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Ccbirung beš (5^>ftnifd>en ncuen Šteffamentš. 93et) bem erften fjaben mir 
anjumerden: a) tJ>re £ebenš art (3) il)re (Jrfäntnif? oon ber göttlicben 
^Jöafjrfjeit. 

cc) 0o ift il^re £ebenšart fe^r miferable, mofmen in Ääufcrn of)tte 
^enfter unb muf bie 0tubentf)ür itmen jugleicf) eine 'Slmr, t^enfter unb 0d)orn= 
ftein fet>n, ba fie baš Girf>t empfangen, unb ben 9^aucf), fo oon bem ein^eitjen 
unb focfjen, inbem il)re 0tube aucb iH)re &üd)e ift, entftefjet, au$gel)en lafjen 
müfjen. 3t)re S^leibung beftef)et in fei>r grober 0ad=£einmanb unb groben 
mollenen Oberfleiber, metd)e jum ^£f)ei( öfterš, mann fie abnütjen, reifjen, mit 
groben ©arn benefjet merben, bafj fein 93ettler anbermeif in ber QBelt fo 
miferable ein^>ergef)en fan. 

3^)re ©üter beftefjen in cflid)en 0d)afen unb 0d>meinen, ein ^ferb 
unb etlid) 0tüd .foornoief), oon melcf)en einige me^r, bie meiften aber gar 
menig befitjen, unb fommt e$ barauf an, nad)bem fie gute -föerrfcfmft l)aben; 
0inb biefe irraifonable, fo ift ber arme 33auer in furjer 3eit um alleš baš 
feinige, unb mu| mit Qöeib unb &inbern, mo nid)f Äunger fterben, bod) 
baoonlaufen. 

3n bem le^ten 3)ecennio beš oorigen feculi fturben i^rer 100.000 
Äunger^ in biefem £anbe, unb 1710 im Q3orjal)r abermal meit über 
100.000 ^enfcben an ümnger unb ^eft. £lnb obgteid) ein reid)er 93auer 
tanquam rara auis jumeilen fid) f)ier oormalš befunben, fo iftä bod) unter 
100 faum einer gemefen, bal)ingegen bie meiften faum einen ©rofd)en baar 
©elb, gefdjmeige einen tl)lr aufbringen fönnen, infonberJjeit, naefybem ©ott 
oor 2 3af)ren bie Q3ief)=0eud)e über unš oerfmnget, baburcf) bie armen £eufe 
unter eine oiel grö^ere 9?otf) geraten, alg bie 3fraeliten in ©gt)pten; 
allein, bafj leiber! menige ober gar feine 93efierung nad) biefen 0d;lägen 
oon fid) fpüren lafjen, baran ant meiften defectus solidae informationis & 
boni exempli 0cbulb fet)n mag. 3)icfe£ ©lenbeš olmeracbtet, fdjieben bie 
meiften alle contributiones unb onera publica, meld)e unter 3l)ro 3aar. 9!ftjft. 
9^egierung, barunter mir ao 1710 mitfen in ber ftärdften ^eftjeit gefommen 
finb, megen ber je^igen ^riegg ^roublen fet)r f)äufig finb auf bie 93auern, 
oon ber £errfd)aff fo ba§ berfelbe jumeilen fein 93rob mol 16 bi£ 20 
Qöorfjett oor ber ©rnte betteln unb borgen mu|. 

3ft ein 93auer mit QBcib allein im ©efinbe, fo mufj er möd)entlid) 
mit feinem eignen Unterljalt bem Äerrn, nad)betn er gelinb ober ftreng ift, 
3 ^age 4 §age ober mol jumeilen bie gan^e 93}od)e ©ienfte tfmn; ba£ er 
mancfnnal in etlicben 28od)en fein Äauž mit bem 9^üden anfel)cn mu|. 

3)ic ^auerš ^inber ge^en in blofjen ibemben olme 0d)ue unb 0trümpfe 
3öinter unb 0ontmer; e$ fep bann, baf? fie aužge^en in bie 5?ird)e ober 
anbermeif, ba fie bann mol, ob mol miserable genug, fid) bebeden. 



©ic ja^len über bem an if>re £errfcf)aft faft fo oiel mo nid)t mef)r 
alg itjre <2luffaat ift, ob fie mol felbft nacf)gel)cnb$ jum 'Sfjeil mit ©prcu= 
93rob oergnügt fepn müfjen. 

/?) ©o mie ibre £ebenšart mel)r alš ju fclat>ifcf> ift, fo fan man 
leidjt urt^eilen, mie e£ mit bem Ctlmftentlmm ftefjen müfje, alg meldjeg ju 
fafjen, benen armfeligen £euten balb an 3eit, balb an ©elegen^eit fe^let. 
Überfjaupt fan man oon i^rer ©rfäntnifj ber Q33aE>rJ)eit einen 93egriff f)aben, 
menu man folgenbeš ertoäget: 

1.) 3ft NB. bie faft unioerfale prajiš gemefen, bafj ber 93auer nur 
ben Catechismum Lutheri olme "Slušlegung unb mebitation gelernet famt 
etlid)en in generalibus terminis oerfafjten ^ragen. 

2.) ©o ift biefeš allererft gelernet etman gegen baš 16. 20. 30. 3al)r, 
ba etman bie 9üftagb ober ber ^nec^t fid) l)aben mollen in ben t>eiT. (Sljeftanb 
begeben; l>at er aber jumeilen ein ©c£>äflein ober ma$ anberš gebradjt, fo 
f)at man fie überfel)en, unb aud) nid)t einmal auf bie atlju litterale unb fable 
©rlernung fo genau gebrungen. 

3.) ©o ift fretylicf) oielen ^rebigem bie ©dmlb ju geben, bod) nid)t 
allein, jumalen bie 3eit unb kittel ma$ menigeg unb grünblicl)eš ju lernen 
oon ber Äerrfdjaff gemeiniglid) nicfjt gegeben morben, ober ber arme 93auer 
ift unoermögenb gemefen, fein &inb oon 3ugenb auf in ber ©d)ulen ein 
fjalbeš 3al)r gefd>meige länger ju fwlten. 

4.) i5af einer ober anber mag grünblicfjerš auf bie 93af)n gebracf)t, fo 
^atš tyrn an 9?acf)brud gefel)let, jumaln ba man mit Äerrn unb ©elaoen 
ju tl)itn tyat; ift jener bo^t)aftig, fo fan er ben 93auren bergeftalt jmingen, 
bafj er nid)t einmal feine 9Zot|) bem °Prebiger flagen barf, tljut erš, unb 
ber ^rebiger fpricljt bem Äerrn ju, fo rnufj ber 93aucr e$ mit bem 9^üden 
bejal)len, unb baš ift ein 3ammer, bafj man faft nicf)t meifj, maš man fagen 
foll, ©ott gebe QOöei^Jjeit unb &raft! 

5.) ©o fwben nid)t allein bie meiften Äerrfd>aften, fonbern mol 
^aftoreš felbft in bem ©ebanden geftanben, e£ braucf)e ettoa feine grünb= 
lid)ere 3nformafion, fie föntenš bod) nid)t fafjen :c. fold>en Enthusiasmum 
ftatuiren õiele, ben recf)ten aber, ber burd) grünblicfje 3nformation ben ©eift 
mit fid) fütyret, oerläftert man, unb meinef, ©ott merbe fcf)on felbft mirden, 
obgleid) ber 9ftenfd) feinen red)ten 93egriff oon feiner ©eelen 3uftanb unb 
befjen ^Xrjt gefafjet f>at. 

3a einige ^aben gemeinet, man mü^e bie Q3auren nicf)t fo flug mac^en. 
©onft aber flaget man: ber licflänbifctje ^auer ift ein ©d)elin, unb toenn 
bem alfo ift, mie foll er auš ber ©d)e(meret) f)eraušfommen, ba man if)m 
aüc fufficiente kittel benimmet. 

6.) 3)aš oort)ergef>enbe entfpringet baljer, meilen bie meiften fuperioreš 
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felbft nid)t einmal litteralem conceptum oon ber .föeilšorbnung ^aben, unb 
babet) aug ^räg^jeit feine ^üfje antoenben toollen, ober toeiln fie ettoa mit 
Oeconomie 6acf)en betaben finb, toelcf)eš bann einš ber gröften Äinbernifjen 
in biefem £anbe mit ift. 9Cftan giebet bem ^rebiger nid)t gerne bem 
gröften l)auffen nael), toaš il)m gebüf)ret, infonberljeit nad) ber ^eft; toill er 
reblid) (: oom Überflufj ift nicf>t bie 9^ebe :) leben, fo mufj er um feine ^ecfer 
3äune Äol^ Äeu QSiel) ^ferbe unb bergleicfyen forgen, alš olme toelcf)eg man 
f)ier aufm £anbe nicf)t Ijauffen fan. 6olfe jebermann baš feinige contribuiren, 
fo toäre be£ Pastoris ©emü^>f oon folcfjen biftraetionen fret); ba ^ingegen, 
too er in ber ftrengen &älte nicf)f erfrieren toill, nod) fein QSiel) unb °Pferbe 
crepiren lafjen, toeldje cohseriren, fo mu§ er folcfye difficultates auf fid) 
nef)tnen. 

3ft ber °Paftor l)art, fo fan er burd) obrigfeitlicfjen 3toang tool enblid) 
bag feinige befotnmen. 0ie|>et aber ein anberer, bafj foldjež i^m ^inberl. ift 
in feiner Ctljriften unb ^mtg ^flic^t, fo muf* er burd) allerf)anb distraetiones 
unb äufjerl. impedimenta burd) unb feine £aft tragen, Võie bann einige nad) 
ber ^eft etlicfje 100 9&l)alr, bie ©ott il)nen anbertoeif befc^eret, bep il)rer 
©emeine jufe^en müfjen, toeld)eš fie jtoar toillig getf)an um oielen lln^eil 
oorjubeugen, aber eš bod) nid)t treffen fönnen, vt fieri solet. 

7.) 6o finb etlicfje &ircf)=0piele auf 4. 5. unb mel)r ^fteil toegeg 
lang, unb faft feineš unter 2. ^fteilen. ^öet) benen toeitläuftigen ©emeinen 
ift bod) nicfjt mel)r alš ein ^rebiger oormalš getoefen, toie ift eš möglid) 
gemefen, aud) nur eine mäfšige (Jrfäntnifj benen £euten bet)jubringen. llnb 
ob tool mef)r al£ 3 ^Ijeile burd) Äunger unb °Peft auggeftorben, fo finb bie 
^öofmungen ber £eute boef) fo toeitläuftig, bafj einige faum in etlidjen QBocfjen 
fonberlid) ^rü^)--3al)r unb .foerbffeš, bie ^irefje bcfud)en fönnen. 

8.) 6o ift bie ertoelmte frotytt arbeit fefnoer unb unerträglicf), bafj fie 
unmögl. bie Qöocfje einige ©funben jur ©rbauung antoenben fönnen. 

3f)re Ääufer liegen toeit oon eiitanber, bafj man aud) nad) ^unfcf) 
in ben Ääufern toaš ju profitiren, nid)t l)inläng(. ©elegenljeit l)at, infonber-
J>eit, ba bie armen 93auren nid)t fo tool oon fid), alš oon ber £errfcf)aft 
bepenbiren. 

9.) 0inb gleid) einige begierig toaš ©uteg ju lernen, fo brecfjen fie 
oon iljrer fd)toeren <S)ienftbarfeif bennocf) bie 9Rul)ejeif ab, unb finb bemüljet 
lefen ju lernen. ®a fet)lt^ aber oielen an etlicfjen ^fennigen, gefd)toeige 
5l)lr, toomif fie anje^o baš Crl)ftnifd)e 'Seffament ju 11/2 tl)lr leid)t ©elb 
fauffen mü^ett. 

10.) 6o finb bie &errfd)affen meiftentljeilž unmiüig ju 93eförberung 
be$ C^riftentlmmš il)rer armen ^auren, ja einige fudjett tool gar ba$ ©ute 
ju oerf)inbern, toie auš obertoe^nten fd)on erljellet. 
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11.) ^atjer ift bie ermelmte meff>obe unioerfal morben, bafj bie armen 
Seute i^re aušmenbig, miemol jiemlid) confuf gelerneten Äaupf 0tüde beš 
Catechismi Lutheri aušmenbig oljne 2lu3legung fyerplaubern, ba fie tool nid)t3 
red)tš baoon x>erftei>en, barauf finb fie jum f)eil. ^benbmal)! abmittiret, unb 
alfo an fid) felbft oergnügt tnit bem opere operato o|)ne grünbt. ©rfäntnifj 
ber örbnung beš £eilš. 

12.) Unb aug fotc^er irrigen opinion ift geflofjen, baf; bie meiften 
armen £eufe ipso die vsus sacrae coenae fid) mit unmäfjigen 0auffen 
befdnoeret, unb alfo ben £eib aud) erquiden mollen, meitn bie 0eele, mie fie 
geglaubef oon bem ©ebraucf) bc$ 0acramenfg gefpeifet unb geträndet fet). 

13.) 0o finb aud) erfd)redlid)e ^berglauben, melcf)e ju erje^len anitjo 
bie ©nge beš 0d)reibenš nicf)t permittiret, überblieben, inbeme fie allerfwnb 
fuperftitiöfe rituš obferoiren um ©lüd unb 0egen in il)rer öeconomie ju 
f)aben, meiln fie faft feinen 'Begriff oon bem mal)ren ©ott unb befjen ©igem 
fd)aftcn Ijaben. 

14.) 0o l)at man au$ bie 0d)ulen fel)r negligiret, obmoln oon 
Mõnigi. 9ftjft. in 0d>meben feJ)r barauf gebrungen morben, ba£>er bie armen 
Ceute gcmeiniglid), mie baš bumrne Q3ie^> aufgemadjfen finb. 0umma, baš 
©lenb ift nicf)t ju befdjreiben, unb fan ein jeber oerftänbiger auš biefcr 
concifen 93efd)reibung fd)oit meitere confequentien macben, mie eš um btefe 
armen £eute ftet>e. 0o tyat aud) ber Äerr ^aft. &eld) in feiner £ieflätibi= 
fdjen (Sfjronic oieleš erörtert unb bargetljan. 

II. Q3on ber ©birung be£ ©l)ftnifd)en neuen ^eftamenfg, baoon ein 
©yemplar an 0c £od)©f)rmürben l)iebet) gel)et, fönnen biefelbe einige 9?acf)= 
ricf)f au$ ber teutfd)en praefation tyaben. 

9ftan |)at 9?adjrid)t, bafj fcf)on oor 100 3af)ren biš QBerd fd)on aufm 
^apet gemefen, unb barüber beliberiret morben, allein baš prooerbiutn: quot 
capita, tot sensus, ift aud) bep biefem QSkrd fel)r fräftig gemefen, unb ^>at 
fold)e^ gel)inbert, big etma 1706 im Äerbft bie oon ben 9^u§en oertriebene 
unb in ber ©l)ftnifd)en 0prad)e erfal;rne °Prebiger, fid) oereinigten, bie oon 
bem fel. ©ener. 0uperintenb. ^ifdjer beforberfe versionem Esthonicam in 
manuscripto ju reoibiren unb ju corrigiren, ba fie bann faft täglid) oor= 
unb nad) mittag jufammen famen, unb in fold)er ^rbeit continuirten. ©3 
gefct>al)e aber einmal, ba§ einer oon ben erfal)renften ^rebigem in ber 
©f)ftnifd)cn 0prad)e megreifen unb auš hangel beg £eueš für feine °Pferbe 
fid) nad) lanbe begeben molte, ba erbot fid) ein gemifjer 0tubiofu3 i|>m £eu 
ju fcf)affen, oerfaufte Speneri ©laubeni ©erecf)tigfeit unter ber Äanb, meil 
er felbft pauvre mar, unb faufte fo oiel £eu, ba£ ber ermelmte ^rebiger 
in ber 0tabt bleiben unb bie 2lrbeit abfoloiren mufte. 3)a fold>e fertig, 
ertl)cilefc ber Äerr ©ouoerneur mir eine recommenbation an 3f)ro Ponigi. 
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<30f^ajft. oon 0cf)meben, unb erfud)te um einen 93erlag beš (£f)ftnifd)en neuen 
'Seftamentš. 3cf> reifete, o^>neracf)tet man mid) an ein gemifjen £>rt unfer 
bem praeteyt, alg menn id) nad) oerbäd)tige oerter, etma nad) Äalle ju vcifen 
gefonnen, ju arretiren oor^abenš mar, jum &önig, unb überreicf)fe ineine 
affaire in bie Ganjelety, bie barnalg fid) in 0ad)fen bcfanb, erl?ielt aber 
nicf)tg pofitioe^, miemol 3f>ro (30Rajff. nic^t ungeneigt gemefen ba$ <2Berd ju 
beförbern, allein bie 0tunbe mar nod) nicf)f ba, unb muften bie, melcf)c auš 
mancf)erlei unrecfyten S2Xbficf)fen bi$ 3Berd oerl)inberfcn, burd) bie ^eft unb 
fonft erft l)inmeggeraffet merben. (££ f)atte aud) ber Äerr 93ater beš i^igen 
^önigg in 0$meben (Saroluž XI 400 tl)lr ju biefem 'Söerd gefd)endet, meil 
bie iberren ^rebiger biš ^Göerd bamalš nicf)t abfoloireten, inbem fie, mie bi$ 
oor oielen 3eiten eine Äinberung gemefen, unb einer e$ iminer befjer oerftel)en 
mollen alš ber anbere, fo, baj? fie über ein ^ort mandnnal finb oon einanber 
gangen, fo ift bag ^papier, fo für ein ^eil oon bem ©elbe angefdjaffef 
morben, oermobert unb bag iibrige ©elb fonft biftra|)iref morben. (Jnbl. nad) 
ber °Peft, ba baš £anb burd) biefe 0eucbe, mie aud) burd) Äunger unb bie 
nod) um fid) frefjenbe ^rieggflamme in ben miferabelften 3uftanb gefe^et 
morben, murbe miber aller 93ermuten baš 3öerd mieber reafšutniret, ol)ner= 
acfjfct fein 93orfd?uft oorfwtben, unb bem 93ud)brudcr iniungiret murbe baš 
^erd oorjunelmten. ©iefer fing an, mufte aber megen hangel ber be= 
nötfjigfen 9)?atcrialien jmifdjen auff)ören. gingen aber einige ^rebiger 
if)tn immer mit 9^afl) unb §^at an bie Äanb, unb orgirten e$, bi$ eš 
enblid), ob mol fütherlid), mie baš ^apier unb ber ®rud baoon jeugen fan, 
jum 0fanbe fam, unb alfo biš neue "Seftament burd) folcfje enge QBege jum 
erftenmal anš lid)t gefommen. 932erdmürbig mar aucl), baf*, ba biš QBerd 
faum ferfig, ber einige 93ud)bruder f)ier, ber boef) ein jünger ^enfd) mar, 
'Sobeš oerblid)en, meld)e$, menn eš furj oorf)er paffiret, eine Otapifalljinberung 
biefem ^erd abermal gemefen märe. (Järgneb.) 

Yaria. 
„Üldine Evangeelne-Luterline Konverents" Marburgis. 
19. septembril s. a. astus kokku „Üldine Evangeelne-Luterline Konverents,, 

(„Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konferenz", lühendatult „A. E. L. K.") 
Saksa ülikoolilinnas Marburgis oma XIX istangjärgule, kestes kuni 23. septem
b r i n i .  M e i e  t o i m e t u s e l e  s e l  p u h u l  s a a d e t u d  „ A l l g e m .  E v . - l u t h .  K õ r r e  -
spondenz", mille toimetajaks on mainitud «Konverentsi" eestseisuse sekretär, 
kirikuõpetaja Johs. Ludvig Dresdenis, juhib tähelepanu sellele, et Marburgi 
ülikool, mis hiljuti oma 400-aastast juubeli pühitses, on esimene protestantlik 
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ülikool. Sellepärast peab Marburgi ülikool omale auks, oma pidulikku aulat ja 
kuuldesaale avada tähtsale rahvusvahelisele kiriklisele ühendus-kongressile. 

Hääleõigus 011 konverentsiliikmetel, osavõtmine istangutest on kõigile vaba 
(osavõtukaart maksab 5 Sm. võõrastele, liikmetele 4 Sm.). 

Tegelikult osa võtta on lubanud suurem osa Saksamaa luteruse kirikute 
piiskoppe. Esitatud on ka usuteaduse professorid ja teiste maade luterliste kiri
kute esindajad. Teiste maade luteruse kirikutest on esitatud: Rootsi, Norra, 
Daani, Soome (piiskopp D. Gummerus), Ungari (piiskopp D. Raffay), Cehho-slovakkia. 
(Eesti kirik ei ole nähtavasti esindajat saatnud.) 

K o n v e r e n t s i  e e s t s e i s u s  o n :  P r e s i d e n t :  D .  I  h  m  e  1  s  ,  S a k s i  
maapiiskopp. Asetäitja: D. V e i t, Baieri kirikupresident. II Eesistuja: 
D. I) a n e 11, Skara piiskopp Rootsis. Asetäitja: D. Gummerus, Tampere 
piiskopp Soomes. Kassahoidja: Maakohtunõunik G ö t z , Dresdenis. Sekretär: 
Kirikuõpetaja Johannes Ludwig, Dresdenis. 

Konverentsi saksakeelne huvitav päevakord käib järgmiselt: 

M o n t a g ,  d e n  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 2 7 :  

18 Uhr: Vorstandssitzung. 
19 Uhr: Sitzung des Arbeitsausschusses (Engere Konferenz). 

(Beide Sitzungen sind nicht öffentlich. Sie finden in der Universi-
tät statt). 

20 Uhr: Zwangloses Zusammensein in den Stadtsälen. 

D i e n s t a g ,  d e n  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 2 7 :  

1
/210 Uhr: Eröffnungsgottesdienst in der Lutherischen Pfarrkirche. Unter Mit-

wirlcung des Lutherischen Kirchenchores. Predigt: Kirchenpräsi-
dent D. Veit-München. 

3/412 Uhr: I. Hauptversammlung in der Aula der Philipps-Universität. a) Be-
griissungen. b) Vortrag von Professor D. Dr. Elert-Erlangen, Rek
tor des. der Universität: Die Botschaft des VH. Artikels der Augs-
burgischen Konfession. c) Besprechung. 

10 Uhr: Gemeinsames Essen in den Stadtsälen. 
1772 Uhr: Die Teilnehmer der Tagung sind von der Stadt Marburg zu einem 

Kaffee im Schlosscafe auf dem Schloss eingeladen. 
20 Uhr: Grosse öffentliche Ahendversammlung in den Stadtsälen. 

Yorträge: a) Warum sind wir Menschen der Kirche 1 Kirchen-
präsident von Württemberg D. von Merz-Stuttgart. b) Was sind wir 
unserer Kirche schuldig 1 Landesbischof von Mecldenburg D. Behm-
Schwerin. c) Ein hessischer Kirchenmann: Yilmar. Pastor Held-
mann-Hamburg. Der Abend ist von musikalischen Darbietungen 
umrahmt. 

M i t t w o c h ,  d e n  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 2 7 :  

V-29 Uhr: Liturgischer Morgengottesdienst in der St. Elisabeth-Kirche. Gene-
ralsuperintendent D. Dettmering-Kassel. 
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S p e z i a l k o n f e r e n z e n  
der angeschlossenen kirchlichen Arbeitsverbände in der Philipps-Universität. 

9—11 Uhr: Heidenmission. Leitung: Missionsdirektor Schomerus-Hermanns-
burg (Hann.) a) Die Entwicklung der deutschen Mission nach dem 
Krieg. Studienrat Köberle-Leipzig, Leiter des ev.-luth. Missions-
seminars. b) Die neue Zeit draussen und die lutherische Mission. 
Missionsinspektor Steck-Neuendettelsau i. Bayern. 

11—13 Uhr: Innere Mission und Konferenz der Evang.-luth. Diakonissenanstalten. 
Leitung: Landesbischof von Hannover D. Marahrens. a) Die 
Liebestätigkeit der staatsfreien Kirche. Pfr. Wendelin, Direktor des 
Landesverbandes für Innere Mission in Sachsen. 

11 — 13 Uhr: Diasporapflege (Yereinigte Gotteskasten). Bericht aus dem Arbeits-
gebiet. Pfr. Schleinitz. 

13 Uhr: Gemeinsames Essen in den Stadtsälen. 
15—17 Uhr: Evang.-luth. Auswanderermission und Seemannsmission. Leitung: 

Generalsuperintendent D. Dr. Braune-Rudolstadt, Vizepräsident im 
Landeskirchenamt D. Wagenmann-Hannover. a) Die deutsche 
Auswanderung nach dem Weltkrieg und die Verpflichtung der 
Heimatkirche. Pastor Dr. Wagner-Hamburg, Direktor der Ev.-luth 
Auswanderermission. b) Unserer Seemannsmission weltweite Bedeu-
tung. Seemannspastor Thun-Altona, Generalsekretär des Deutsch-
Luth. Seemannsfürsorgeverbandes. 

15 17 Uhr: Ausschuss für internationale Beziehungen derKirchen. Yorsitzender: 
Landesbischof D. Ihmels-Dresden, Leitung: Pfarrer Hübener-Miltitz. 
Die gegenwärtigen Beziehungen der Kirchen zueinander. Pf. Hiibener. 

17—19 Uhr: Kirchenmusik. Leitung: Professor H. Hofmann, Kantor an der 
Universitätskirche zu St. Pauli in Leipzig. Brennende Fragen des 
Gemeindegesanges und der Kirchenmusik. 

17—19 Uhr: Judenmission. Leitung: Missionsdirektor P. von Harling-Leipzig. 
Das heutige Judentum und das Evangelium. Missionsdirektor 
P. von Harling-Leipzig. 

20 Uhr: Grosse öffentliche Abendversammlung in den Stadtsälen, Kurze 
Berichte von Bischöfen und Kirchenführern der lutherischen Lan-
deskirchen ausserhalb Deutschlands über ihre Kirchen. 
Für Schweden: Reichstagsabgeordneter Propst Dr. Wallerius-Hjärtum. 

Norwegen: P. Normann-Oslo. 
Dänemark: P. Holt-Kopenhagen. 
Finnland: Bischof D. Gummerus-Tammerfors. 
Ungarn: Bischof D. Raffay-Budapest. 
Tscliechoslowakei: Bischof D. Janoska-Liptosky Sv. Mikulas. 

Senior D. Schmidt-Pressburg. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 2 7 :  
V29 Uhr: Liturgischer Morgengottesdienst in der St. Elisabeth-Kirche. Dom-

prediger Propst Dr. von Schwartz-Braunschweig. 
V2IO Uhr: II. Hauptversammlung in der Aula der Philipps-Universität. a) Yor-

trag von Professor D. Sommerlath-Leipzig: „Unsere Zukunftshoff-
nung. b) Besprechung. 
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13 Uhr: Gemeinsames Essen in den Stadtsälen. 
15 Uhr: III. Hauptversammlung in der Aula der Philipps-Universität. a) Vor-

trag von Landesbischof D. Marahrens-Hannover: „\Vas hat Luther 
heute der Jugend seines Volkes zu sagen?" b) Besprechung. 

18 Uhr: Schlussgottesdienst in der Lutherischen Pfarrkirche. Unter Mit-
wirkung des lutherischen Kirchenchores. Predigt: Landesbischof 
von Sachsen D. Ihmels-Dresden. 

F r e i t a g ,  d e n  2 3 .  S  e  p  t  e  m  b  e  r  1 9 2 7 :  
10 Uhr: Führung durch Marburg mit Besichtigung des Kunstinstitutes. 

Treffpunkt: Marktplatz. 
14 Uhr: Ausflug nach den Hansenhäusern. Treffpunkt: 14 Uhr pünktlich 

am Löwendenkmal an der Weidenhaussenbrücke. 
* * 

* 

E e s t i  B i o g r a a f i l i s e  L e k s i k o n i  t o i m e t u s  p a l u b  m e i e  a j a 
kirjas avaldada järgnev kirjutis Biograafilise Leksikoni asjus: 

Üleskutse. 
Teatavasti on Akadeemilisel Ajaloo-Seltsil teoksil Eesti Biograafiline 

Leksikon, millest ilmunud seni I ja II vihk. Leksikon esitab tähestikulises järje
korras kõigi nende isikute elulood ja võimalikult ka hinnangud, kes Eesti aja
loolises arengus mingit osa etendanud, alates XIII sajandist ja lõpetades käes
oleva ajaga. Et niisugune käsiraamat Eesti ajalooteaduse ja üldse rahvusliku 
kultuuri seisukohalt omab suurt tähtsust, on toimetus suurima hoolega püüdnud 
rõhku panna andmete täpsusele ja sisulisele erapooletusele. 

Käesolevaga pöördub leksikoni toimetus kõigi asjast huvitatute poole 
palvega teatada temale oma arvamist selle kohta, kas oleks tarvilik lisaks seni 
I ja II vihus (tähed A—ÄI) ilmunud biograafiaile täiendusosas veel mõningaid 
elulugusid avaldada, ja jaataval korral — missuguste isikute elulood võiks 
arvesse tulla; samuti — missuguste isikute elulood peaks käsitlust leidma 
järgnevais vihkudes (M tähest kuni tähestiku lõpuni). Ühtlasi palub toimetus 
lugejaid teatada temale leksikoni I ja II vihus märgatud eksitusist, ebatäpsusist 
ja üldse puudusist, kui niisugusi peaks leiduma. Kõik parandus- ja täiendus
ettepanekud kaalutakse läbi toimetuse koosolekuil ja võetakse võimaluse järgi 
arvesse. Seni ilmunud elulugude kohta käivad parandused paigutatakse teose 
lõpul ilmuvasse täiendavasse ossa. Igasuguste ettepanekute eest on toimetus 
saatjaile juba ette tänulik. 

Kirjad palutakse aadressida Eesti Biograafilise Leksikoni Toimetuse nimele 
Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu, postkast 25). 

* * 
* 

Saates kõigile I aastakäigu tellijatele uue aastakäigu käesoleva 
numbri, palub Usuteaduslise ajakirja toimetus neid, kes tellimist veel uueu-
danud ei ole, seda lahkesti teha kõige ligemal ajal. 



$cif)ticn, fird)licf)e, geiftlicf>e ©tanbarten — 
kiriku lipud. 

$afir — fakiir. 
^afultcit, tf)cologtfcf)e — teoloogia-fakulteet, 

usuteaduskond. 
$aimlie, Ijeilige — püha perekond. 
Jamilienbibel — perekonna-piibel. 
^anariot — fanarioot. 
$arbcn, liturgifc^e — liturgilised värvid. 
$afd)tng — vt. $aftnad)t. 
^aftcn — paast, paastumine. 
gaftenbriefe — paastukirjad. 
^aftengebet — paastupalve. 
$aftengcbot — paastumiskäsk. 
gaftenmanbat — paastumismandaat. 
^aftenöl — paastuõli. 
^ctflenprebigt — paastuj utlus. 
^aftenfonntag — paastupüha. 
$ajtenfpei[e — paastutoit. 
^aftentud) — paastukalev. 
$aftnad)t — vastlaöö, vastel, vastlapäev, 
ft-aflnadjtšbrama — vastladraama. 
$aftnad)t3fpiele — vastlamängud. 
J-afttag — paastumispäev. 
^egfeuer — puhastusetuli. 
^eiertag — püha. 
^einbesliebe — vaenlasearmastus. 
^etbbiafome — sõjavälja-diakoonia. 
ftelbgeift — põlluhaldjas. 
gelbgotteebienft — sõjavälja-jumalatee-

nistus. 
$elbfapeHe — sõjavälja-kabel. 
§elbfreuj — (sõja)väljarist. 
$elbmeffe — sõjavälja-missa. 
^elbprcbiger — sõjavälja-jutlustaja. 
^elbprebigt — sõjavälja-jutlus. 
§elbpropft — sõjavälja-praost. 
§elonion (<pekõvr/g) — feloon. 
gerniüirfungen, magtfc^e — maagilised 

kaugmõjustused. 
$eft — püha. 
$eftgebräud)e — pühade kombed. 
$eftlieber — pühade laulud. 
^eftuerfimber — pühade kuulutaja. 
^etifd) — võlus, fetiš. 
§etijcf)i3mu£> — fetišism, võlususk. 
$eucrbeftattung — surnutuhastus, -tuhas

tamine. 
tjeuerbienft — tulekummardus, -kummar

damine. 
fteucrraub — tulerööve. 
^•euerrituä — tuleriitus. 
$euertän$er — tuletantsija. 
geuertaufe — tuleristsed. 
§euertob — tulisurm. 
^euerroeifje — tulepühitsus. 
fides — usk. 
ficles explicita — arendatud usk. 

i oskussõnu. 
fides imphcita — lihtne usk. 

$ilialfircf)e — abikirik. 
filioquiftifct) — filiokvistlik. 
5inbelf)aus — heitlaste maja, leidlaste 

maja. 
ginöelfinb — heitlaps, leidlaps. 
§trmelung ($irmung) — kinnitamis-sakra-

ment, salvimis-sakrament. 
gifdjbämon — kaladeemon. 
^iidjgeift — kalavaim. 
§ifcf)futt — kalakultus. 
^ifdjmytlje — kalamüütos. 
^tfcfjorafel — kalaoraakel. 
§ifcf)fi)mboIif — kalasümboolika. 
gijdjjauber — kalanõidus. 
^lageHant — flagellant. 
$leifdjiuerbung — lihakssaamine. 
^liicf) — needus, neede. 
^(udEjformel — needeformul. 
$lud»gottf)eit — needejumalus. 
gludjpfalm — needepsalm. 
5lud)tafcl — needetahvel. 
§(ud)tcft — needetekst. 
Jlucfoauber — needenõidus. 
gluibum, göttlid)c3 — jumalik fluidum. 
§(uf$gott — jõejumal. 
^lutfagen — uputusesaagad. 
§öbcvalt()eoIogic — füderaalteoloogia, le-

ping-usuteadus. 
^orntel, liturgifdje — liturgiline formul, 

1. valem. 
^ormeljprad^c, religtöfe — religioosne for-

mulitekeel. 
formula concordiae — konkordiaformul, 

ühtlusformul. 
gragment — fragment, katkend, 
^rcinjisfanerin — frantsisklanna. 
granjišfanerorben — frantsisklnste-ordu. 
gran3i3fu3 uon Sljjijt, ber tjeilxge — Assiisi 

Frantsiskus, püha —. 
frati bigi — hallid vennad. 

J-raticelli, $raiijellen — fratitšellid. 
fratres, frati — orduvennad. 
fratres de vita commum — ühiselu-ven-

nad. 
fratres militiae Christi — Kristuse sõja

väe vennad. 
^rauennerbanb, fird)lid)er — kiriklik nais

liit. 
freie ©emeinbe — vabakogudus. 
greifirdje — vabakirik. 
^reimaurer — vabamüürlane. 
gretmaureret — vabamüürlus. 
freireligiöš — vabareligioosne, vaba-

usundiline. 
grefefudjt — söömisvoom. 
§rcunbi"d)aftc>ritu§ — sõpruseriitus. 
§rieben3fuf$ — rahusuudlus. 
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$ricbl)of — surnuaed, kalmistu. 
fromm — vaga. 
gvömmigfeit, pietas — vagadus. 
$ronletcf)nam (=feft), fe-tum corporis Christi 

— Kristuse seletatud ihu püha. 
5rud)t6cn-feit3bämon — viljakusedeemon, 

sigidusedeemon. 
$n.tcf)t6arfeit3mäcf)te — viljakusevõimud, 

sigidusevõimud. 
$rud)tbarfeit3magie — viljakusemaagia, 

sigidusemaagia. 

©ctbbatfja — kabata. 
©cibeit, Ijeilige — pühad annid, 
©alaterbrief — kiri kalaatlastele. 
©alaiien — Kalaatia. 
©aliläa — Kaalilea. 
gattifanifdje Äirdje — gallikaani kirik. 
©aUifaniömuö — gallikanism. 
©artjopfev — täisohver. 
©arbenopfer — vihuohver. 
©ärten, Ijetlige, ^arabiež — pühad aiad, 

paradiis. 
©aftmaf)I — pidusöök, -sööma-aeg. 
©aftprebigt — külastusjutlus. 
©ebciube, fird)lid)e3 — kiriklik hoone, 

kirikuhoone. 
©ebet — palve. 
©cbetšapoftolat — palve-apostolaat. 

=arten — palveviisid, -liigid. 
=bebingung — palvetingimus. 
=bucf) — palveraamat. 
=einflit§ — palvemõju. 
sforniel — palveformul. 
=f)ctlümg — palveseisang. 
=^ei(ung — palvetervistus. 
=in^alt — palvesisu. 
4äuteu — palvelehelistus. 
=maittel — palverüü. 
=majd)ine, — palveveski, -masin, 
-vab — palveratas. 
=ridjtung — palvesuund. 
sriemen — palverihm. 
=uerein, =uereinigung — palveühing. 
=DcrI)ör — palvekuulang. 
=ix>er j§eiig — palveriist. 
=iüirhmg — palvetoime. 
=geit — palveaeg. 

©ebot, fittlicfjeö — kõlblusekäsk. 
©ebote bei-  $ird)e — kiriku käsud, k. ees

kirjad. 
©cboie, jefjti — kümme käsku. 
©ebüfyrert, ftrd)lid)e — kirikumaksud, 

-taksid. 
©eburt ©fjrifti — Kristuse sünd(imine). 
©etntrtšjatjr ©tyrifti — Kristuse sünniaasta. 

grudjibarfeitšrituš — viljakuseriitus, si-
giduseriitus. 

^rudöbarfeitöjauber — viljakusenõidus, si-
gidusenõidus. 

§rüf)ling3gott — kevadejumal. 
^ürbitte — eestpalve. 
§ürforge — hoolekanne. 
$üvft, gcifilid)er — vaimulik vürst. 
$iirftbifd)of — vürstpiiskopp. 
§ufefuf$ — jalasuudlus. 
^ufcmafcfiung — jalgade pesemine. 
$urie — fuuria. 

©eburtsjauber — sünninõidus. 
©ebanfenuorbefjalt, reservatio mentalis — 

mõttepeetus. 
©ebulb — kannatus. 
©cfangenertfürforge — vangide hoole

kanne. 
©efcmgenfdjaftšbriefe be3 ^aulus! — Pau

luse vangipõlve kirjad, 
©efängntšfeelforge — vangide hingehoid, 
©efängmšüerein — vanglaselts. 
©efäfee, fjeilige — pühad astjad, 
©efüfylädjriftentum — tundekristlus. 

=religion — tundereligioon, tundeusund. 
©egenreformaüon — vastureformatsioon, 
©egenftcinbe, fromme — vagad esemed, 
©efyeimbunb — salaliit. 
gef)eime 23orbeJ)aIt — sala-mõttepeetus. 
©efjeinifult — salakultus. 
©efjeimlefjre — salaõpetus. 
©el)eimm§,religiöfe3 —religioosne saladus, 
©efjemta — gehenna, põrgu, hävitus-

koht; põrgutuli. 
©ei[t — vaim. 
©etfl, <£>ctltger — Püha Vaim. 
©eiftausgiefeung — vaimu väljavalamine, 

seingebung — vaimusisendamine, -sisen-
dus. 

©eifterbäume — vaimudepuud. 
=befragung — vaimudeküsitlus, oraakel. 
=tcm3 — vaimudetants. 
=ueref)rung — vaimude austamine, 

©eifteäaušgang — vaimu väljaminek. 
©eifte§djriften — vaimukristlased. 
©eijtešeimuofjnung — vaimuasu. 
©eiftešcrfdjeimmg — vaimuilmumine, -nä

gemus. 
©eiftešgabe — vaimuand. 
©eifteöfronfer — vaimuhaige, 
©eiftešfranffjeit — vaimuhaigus, 
©eiftegfentnmg — vaimuläkitus. 
geiftige @f)riften — vaimlised kristlased, 
geiftlidje ©adje — vaimulik asi. 
geiftlidje $eru>anbtfd)aft — vaimuline su

gulus. 
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<55eiftlicf)er — vaimulik. 
geiftlicfter 3>orbcf)alt, reservatum ecclesiasti-

cum — kiriklik varapeetus. 
gelaffen — läbelik. 
©elajfenf)eit — läbelikkus. 
©elciut — kellahelistamine, -löömine, 
©elbgter — raha-ahnus. 
gelbgierig — raha-ahne. 
©elegent)eit jur ©iinbe — juhus patule, 
gelobteš Sanb — tõotatud maa. 
©eliibbe — tõotus. 
©eniembeiuufjtiein — ühisteadvus. 
©emeinbe — kogudus. 

=abgabe — kogudusemaks. 
=armenpflege — koguduse vaestehoole. 
=beunifstfem — koguduseteadvus. 
;blatt — koguduseleht. 
--gejang — koguduselaul. 
=I)au3 — kogudusemaja. 
=fird)enrat—koguduse-(kiriku-) nõukogu. 
=lebcn — koguduse-elu. 
=orlf)obo£te — koguduse-ortodoksia, -õi

geusklikkus. 
=prinjip — koguduslik põhimõte. 
=fcf)iuefter — koguduse-õde. 
iuerfaffuttg — koguduse põhikorraldus, 

k. rakkim. 
=»ertretung, ftrd)lid)e — kiriklik kogu-

duse-esindus. 
=iünf)I — koguduse valimine, 

©emeinfdjaft — osadus, ühisus, 
©emeinfdiaft ber ©cligen —õndsate osadus, 
©emeinfd^aften, fyeilige — pühade osadused. 
©emeinfdiaftšbeioegung — osaduseliiku-

mine. 
©emeinfdjaftšdjriftentum — osadusekristlus. 
©enteinfinn — ühiskonnameel. 
gemi)cf)te ©Ije — sega-abielu. 
©emmen — kalliskivid. 
©enealogie — genealoogia. 
©eneral, Drben3= — ordukindral. 
©eneralabfolution — generaalabsolutsioon, 

üldandeksandmine. 
©eneralabt — kindralabt. 
©enevalbeid)te — üldpiht. 
©encralten — piiskopimäärused. 
©eneralfapitel — generaalkapiitel, üld-

kapittel. 
=fougregatioit— generaalkongregatsioon, 

üldkoosolek. 
sfeminar — generaalseminar. 
=ftnobe — kindralsinod. 
sftubiitm — peastuudium. 

©eneralfuperintcnbent — kindralsuperin-
tendent, kindralsuperdent. 

©ene-alnüar, bifd)öflicf)er — piiskoplik pea-
vikaar. 

©enerationišmue — generatsionism. 
©eneftö — saamine, 1. Moosese raamat, 
©encjaretf; — Kenetsaret. 

©enoffenfdjaft — seltsing. 
©enouefaner — jenoveevlased. 

=innen — -lannad. 
©enugünmg Sfyrifti — v. ©atiäfaftion. 
©eomantit — geomantika. 
©erf)arbiner — gerhardlased. 
©eridji ©otteš — Jumala kohus. 
©eridjt, jiirtgfteš — viimne kohus. 
©erid)t, firdjlidteš — kiriklik kohus, 
©erid^töbarfeit, fird)lid)e3 — kiriklik kohtu-

mõistmisõigus. 
gertnaniftfje SReligton — germaani reli

gioon, usund. 
©etcmgbucf), ecangelifdješ — evangeelne 

lauluraamat. 
©e[(f)icf)te, biblifcfie — piiblilugu. 
©ejtf)led)tšregifter — suguvõsa-nimestik. 
©ejettfc^aft, euangelifdtje — evangeelne 

selts. 
©efcllfcf)aft 2ie|'u — Jeesuse selts (jesuiidid), 
©efefc, mofatfd)eö — Moosese käsk. 
©ejefcešfreube — käsurõõm. 
©efefcgebung, fird)(icf)eš> — kiriklik käsu-

andlus, seadus. 
gesia Romanorum — roomlaste teod. 
©eftimgottfyeiten — tähtedejumalused. 
©eftirnmgifjen — tähtedemüüdid. 
©ejutibbetert — tervekspalumine. 
@etf)femane — Keetseman. 
©eiüättöer, (iturgtfd^e — liturgilised rüüd. 
©eraiffen — südametunnistus. 
©eiuiffenšefje — südametunnistuse-abielu. 

serforfdjung — südametunnistuse-uurin-
dus. 

=freif)eit — südametunnistuse-vabadus. 
=problem — südametunnistuse-probleem. 

©eiDifcfjeit — tõesus. 
©emof)nf)eit — harjumus. 
©eiuofjnfyeitšred)!, firdE)Iid)eä — kiriklik tava

õigus. 
=fiinbe — harjumuspatt. 

©laube — usk. 
©laubenšbefenntniš — usutunnistus. 

=eib — usuvanne. 
=freif)eit — usuvabadus. 
=gebanfe — usumõte. 
sfjelb — usukangelane. 
=Iet)re — usuõpetus. 
•regel — usureegel, usujuhis. 
;fad)c — usuasi. 
=cerbreitung — usulevimine, -levitamine, 

glaubiüiirbig — usutav. 
©laubnmrbtgfeit — usutavus, 
©laubroürbigfeitšforbevungen — usaldavuse-

nõuded. 
©leidjniž — paraabel, tähendamissõna, 
©locfengeläut — kellahelistus. 
©locfenton — kellahelin. 
©locfeniuetfye — kellapühitsus. 
gloria in excelsis — au kõrges. 
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©loffaricn — glossaarid. 
©loffe — ääremärkus. 
©loffolalie — keeltega rääkimine, glos-

solaalia. 
©nabe, bie f)eiligmacf)enbe — pühakste-

gev arm. 
©nabe, bte iütrfltcE)c — tõelik arm. 
©nabe ©otteš — Jumala arm. 
©nabenbebürftigfeit — armutarvidus. 
©nabenbefjörbc — armuasutis. 
©nabenbilb — armupilt. 
©nabcnjafyr — armuaasta. 
©nabenmittel — armuvahend. 
©nabenort — armupaik. 
©nabenftatib — armuseisus. 
©nabenftcitte — armuase. 
©nabenftuf)! — armujärg. 
©nabctuoaf)! — armuvalik. 
©nabennrivfung — armu mõju. 
©nabcnjeit — armuaeg. 
©neftolutfjeraneL-  — tõsiluterlane. 
©nomen — gnoomid, mõttesalmid, 
©nomifer — gnoomik, mõttesalmide 

looja. 
©noftifer — gnostik. 
©noftijiömu^ — gnostitsism. 
©ötterbilber — jumalate kujud, 
©ötterbcimmcrung — jumalate videvik, 
©ötterbarftelhmgen — jumalate kujutised, 
©öttergeburtštage — jumalate sünnipäevad, 
©otterfampf — jumalate võitlus, 
©öiternamen — jumalate nimed. 
©ötterpro3effion — jumalate rongikäik. 
©ötterjagen — jumalatesaagad. 
©ötterietraš — jumalatenelik. 
©ötterttjdje — jumalate lauad. 
©öttertriaš — jumalatekolmik. 
göttlidjes Söort — jumalik sõna. 
goülidjc $orjef)img — jumalik ettenäge

mine, ettenägevus. 
©öttlicfjfeit — jumalikkus. 
©ötje —väär-, ebajumal. 
©ötjenbilb — väär-, ebajumala kuju. 
©öjjenbtenft — väär-, ebajumala teenistus, 
©oi — rahvas, mitte-juut, pagan, barbar, 
golbene Sulle — kuldbulla. 
golbene iftofe — kuldroos. 
golbene Samštage — kuldlaupäevad. 
golbene 3a^ — kuldarv. 
golbenes $alb — kuldvasikas. 
©olbgläjer — kuldklaasid. 
©olgatfja — Kolgata. 
©ontorrfya — Komorra. 
©ott — Jumal; jumal. 
©ottempfangencr — jumalastsaadu. 
©ottentfrembung — jumalastvõõrdumine. 
©ottešanbacljt — jumalapalvus, -hardus. 

:anftf)auung — jumalavaatlus, -kaemus. 
=6egriff — jumalamõiste. 
=beiucife — jumalatõestused. 

=bermtj3tfein — jumalateadvus. 
=bxlb — jumalapilt, -kuju. 
=bienft — jumalateenistus. 
=erfafjrung — jumalakogemus. 
=erfenntni3 — jumalatunnetus, -tuntus, 

-tunnetis. 
=erlebni3 — jumalaelamus. 
=fittion — jumalafiktsioon. 
=freunbe — jumalasõbrad. 
=friebe — jumalarahu. 
sfurdjt — jumalakartus. 
=gebärerin — jumalasünnitaja. 
jgebanfe — jumalamõte. 
=gegemuart — jumalalähedus. 
>gel)alt — jumalasisaldus. 
;gemeinfc^aft — jumalaosadus. 
=gerid^i — jumalakohus. 
sglaube — jumalausk. 
jgnabentum — jumalavõlusus. 
=f)anb — jumalakäsi. 
=ljauš — jumalakoda, kirik. 
=tbee — jumalaidee. 
=!a[ten — jumalalaegas. 
sfinb — jumalalaps. 
=finbfcf)aft — jumalalapsus, jumalalapse-

põlv, jumalalapse-õigus, jumalalapse-
seisus. 

släfterung — jumalateotus. 
=leugner — jumalasalgaja. 
=leugnung — jumalasalgamine. 
=liebe — jumala-armastus. 
^mutter — jumalaema. 
=offenbarung — jumalailmutus. 
=raub, sacrilegium — plihaduserüiist, 

-rüüste. 
=reicf) — jumalariik. 
:fof)n — jumalapoeg. 
=fof)nf<f)aft — jumalapoegus. 
mrteil — jumalaotsus. 
=Deref)rung — jumala-austus. 
=oorftellung — jumalakujutlus. 
=rcort — jumalasõna. 

©ottfjeit — jumalus. 
gottloö — jumalatu. 
©ottlofigfeit — jumalatus. 
©ottmenfcf) — jumalinimene, 
©ottoerlaffenfjcit, ©efiifjl ber — Jumalast 

mahajäetuse tunne. 
©ottoertrauen — lootus Jumala peale, 

jumalalootus. 
©rab, fjeiltgeš — püha haud. 
©rabbeigaben — hauapanused. 
©rciberfult — hauakultus. 
©rabflüclje — hauaneedused. 
©rabform — hauakuju. 
©rabfunb — haualeid. 
©rabfjügel — hauaküngas, kalm, kääbas, 
©rabfammer — haudkamber. 
©rableguttg (£f)rifti — Kristuse hauda

panek. 



Usuteadusline ajakiri 
ilmub 4 korda aastas (nimelt septembris, detsembris, märtsis ja juunis), 

iga number vähemalt 3 trükipoogna suuruses. 

Tarviduse järele ilmuvad lisavihud, millede eest tuleb eraldi maksta. 

Terve II aastakäik maksab ettetellitult (ühes saatmisega) 360 mk. 

II aastakäigu üksiku numbri hind on 100 mk. 

Ajakiri on määratud esimesel joonel usuteadlastele, kiriku ametikandjatele, 
usuõpetajatele, haritlastele, kes usu ja kiriku küsimustega teadus-
liselt seisukohalt tegemist teevad. 

Tellimisi, kuulutusi ja kaastööd palutakse saata toimetaja aadres
sil: Tartu, Tiigi t. 21, prof. 0. Sild. 

Üksikud numbrid on müügil s e a l s a m a s ,  
peale selle: Tartus, Rüütli t. 15, Raag'i kaupluses, 

T a l l i n n a s ,  N u n n e  t .  1 1 ,  P l o o m p u u  k a u p l u s e s .  

S a a d a v a l  o n  k a  v e e l  I  a a s t a k ä i g u  n u m b r i d .  

K. Mattiesen'i trükk, Tartus 


