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„Neile, kes ühes meiega on saanud sama 
kallihinnalise usu meie Jumala ja Õnnis
tegija Jeesuse Kristuse õiguse läbi, 
saagu rohkesti osaks armu ja rahu Jumala 
ja meie Issanda Jeesuse tundmises" 
(2. Peetr. 1, 1). Aamen.

Kuule, Jeesuse kistuse kogudus, pühakirja 
sõna, mida on soowitud meie tänase jutluse alu
seks ja mille leiame 1. Joh. kirjast, kus ta 5. 
peatüki 4. salmis kõlab nõnda:

„Kõik, mis on sündinud Juma
last, wõidab maailma, ja meie usk 
on wõimus, misonwõitnudmaa- 
ilma." Aamen.

Olgu terwitatud meie tänased külalised ja 
k i r i k u k a t s u j a d, kõige pealt muidugi 
Tallinna praostkonna lugupeetud juht, aga ka 
tema kaaslased, ametwennad ja koguduste tege
lased. Olgu nad terwitatud meie seitsmesaja- 
aastases auwäärses jumalakojas, selle suure 
Isa nimel, kelle lapsed meie kõik tahame olla, 
ja selle Issanda Jeesuse nimel, keda meie 
kõik armastame. Olgu nad terwitatud eriti 
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sel põhjusel, et ühistunde ja kokkukuuluwuse 
otsimine, sidemete ja wahekorra loo
mine, püüdmine selle poole, et oleks kord 
„ü k s kari ja üks karjane", kuulub ristikogu
duse kõige suuremate ja tähtsamate eesmärkide 
ja ülesannete hulka. Sellele kaasaaitamiseks on 
kirikukatsumisi korraldatud ristiusu kiriku alg
aegadest saadik. Juba Paulus külastas ja „kat- 
sus" tema poolt asutatud kogudusi. Juba w a - 
naaja kirikuelus kuuleme sellest, kuidas piis
kopid wõimalikult igal aastal külastasid kõiki 
oma Piirkonna kogudusi ja tutwunesid nende 
elu ja tööga. See jätkus keskaja k ja kui ka
toliku kirikus mõnel pool need katsumised olid 
jäänud hooletusse, siis otsustas 16. sajangul 
Trienti kirikukogu uuesti, et neid tuleb korral
dada wähemalt iga kahe aasta tagant. Ja 
kõige uuem määrus aastast 1917 teeb kato
liku piiskoppidele kohuseks wähemalt wiie aasta 
jooksul wisiteerida kõiki oma piiskopkonna ko
gudusi. Ka usupuhastusest wäljakaswanud kiri
kutes on juba õige warakult nii hästi Martin 
Luter kui ka teised usupuhastajad ja nende 
kaaslased korraldanud koguduse katsumist, ja 
kui hiljem, eriti 18. sajangul, walitses selles 
asjas leigus, siis on just 19. sajangu keskel ha
katud sellele jälle juhtima suuremat tähelepanu. 
Praeguse aja ewangeelsetes kirikutes nõua- 
wad wastawad määrused nende ettewõtmist 3 
—5 aasta jooksul ja kõik usuteadlased, kes oma 
raamatutes käsitawad usu ja kirikuelu tege
likke küsimusi, peawad neid tarwilikuks. Üks 
silmapaistwamatest Saksamaa usuteadlastest ja 
kindralsupertentidest kirjutab selle kohta järg
mist: ^Endistel aegadel on wisitatsiooni kuju 
ja käiku wäga terawalt arwustatud, aga nüüd 
on nad lihtsustatud ja meie aja oludele kohan-
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Laiud. Nad on nüüd üldkiriku sõbralikud kü
laskäigud kogudustele ja aitawad kaasa kogu
duste elustamiseks ja kirikumõtte arendamiseks. 
Sel kujul toowad nad kahtlemata suurt kasu." 
Meie weneaegne kirikuseadus nõudis wisitat- 
sioonide korraldamist wähemalt kolme aasta 
jooksul, kuid tegelikult ei ole seda kaua enam 
täidetud. Wähemalt ei tunne praeguse Püha- 
Waimu koguduse 65-aastane elulugu mitte 
ühte wisitatsiooni, nii et täna on meil tegemist 
meie koguduse elus esmakordse sündmusega, mis 
jääb koguduse ajalukku ja kantakse kirikukrooni- 
kasse. Sellepärast weel kord: terwitus ja õn
nistus meie külalistele.

Kuid, mu sõbrad, mis tahab siis kõige 
Pealt tänane päew? M i s on tulnud üldkiriku 
esindajad meile ütlema ja mis loodawad nad 
meie juures näha? Meie lugupeetud wisitaa- 
tor on soowinud kuulda tunnistust meie usust 
kui „wõimusest, mis maailma on wõitnud." 
Minagi olen arwamisel, et see on tõesti 
kõige wäärtuslitüm, mis kirikul ja kogudusel, 
mis terwel ristikogudusel ja igal tema üksi
kul osal peaks olema ütelda teineteisele. Meid 
ühendab weene, et meil on olemas midagi hiig
lasuurt, et meile on pärandatud kõige parem, 
mis inimkonna ajalugu tunneb, et meie kätte 
on usaldatud warandus, mis maailma teeb rik
kaks ja õnnelikuks. Kui meie üksteist suudame 
kinnitada selles usus, kui meie selle mää
ratu i se t e a d w u se g a, selle waimus- 
rawa enesetundega waatleme oma tööd ja jät
kame oma tegewust, siis on sellel suur tähtsus. 
Siis meie läheme Pärast seda, kui oleme seisa
tanud ja süwenenud oma töösse ja oma Püüe
tesse, edasi kui noored kotkad, kes „jookse- 
wad ja ei tüdine, käiwad ja ei wäsi."
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Aga, kristlikud sõbrad, kas o n meil siis tä- 
napäew weel õigust kõneleda niisugust 
keelt? Kas ei ole see unistus ja enesepet
tus, tui meie räägime maailma wõitmisest, 
unistus, mis ei ole läinud täide, kuigi juba ligi 
kaks aastatuhandet on wajunud aja- 
merde sestsaadik, kui need sõnad kirjutati? Kus 
on siis tõestused selle kohta, et meie usk 
maailma on wõitnud? Juba wäliselt kuulub 
kristliku kiriku piirkonda ainult kolmandik 
terwest inimkonnast. Ja ristikoguduses eneses 
ei walitse üksmeel. Maid just teise mitte weel 
lõppenud aastatuhande jooksul on ta killu
nenud kirikuteks ja usulahkudeks, millis
te arwugi on raske teha kindlaks ja kus iga
ühel on oma arusaamine sellest, mis on risti
usu tuum ja süda. Ja niinimetatud kristliku 
maailma tegelikus elus? Kus näeme meie 
seal oma usu jõudu ja mõjusid? Kui palju 
hoolitakse awalikus ja seltskondlikus elus, 
riigitöös ja poliitilises tegewuses, äriilmas ja 
kutsealal, noorsoo kaswatuses ja isikuwäärtuste 
otsimises kristlikkudest põhimõtetest? 
Kas ei ole see ennem nõnda, et usk on surutud 
otsekui wastu sein a, on tehtud kõige paremal 
korral mingiks pühapäewa asjaks, on ai
nult weel piduliku meeleolu sünnitajaks 
tähtsamate sündmuste puhul elus ja mitte mi
dagi enam muud? Näib, nagu kõlaks see otse 
pilkena, otse naljakana, kui meie säärases olu
korras tuleme ja kõneleme maailma wõit- 
misest? Kas on sellel sõnal mingit alust, min
git tõelist sisu?

Lugesin kord kusagilt reisikirjeldust Pales- 
tiinasse. Autor käsitas seal muu seas niinime
tatud sionistide liikumist, oli neist oma põlisele 
kodumaale tagasirännanud juutidest wäga wai- 
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mustatud ja kõneles otse „uutest inimestest 
wanal maapinnal." Teised, kes on käinud pü
hal maal, ei jaga seda arwamist. Nad leia- 
wad, et reisija oli waadanud liig roosilise 
Prilli läbi, leiawad, et juut on jäänud ka Pa- 
lestiinas juudiks, nagu inimene ikka jääb ini
meseks, et ka sionistid on toonud sinna kaasa 
oma wana loomuse, oma endise meelsuse. 
Aga, mu sõbrad, kord oli siiski aeg, kus sellel 
wanal maapinnal elasid uued inimesed. 
See oli siis, kui seal õitses ristikoguduse esi
mene kewade. See oli siis, kui lihtsad Kalilea 
kalamehed olid tulnud Naatsareti meistri koo
list, olid seisnud Kolgata surija risti all, olid 
ikka jälle näinud oma silmade ees ülestõusnu 
wõimsat kuju ja olid läinud maailmale tun
nistama sellest, mis nad olid elanud läbi. 
Need inimesed wõisid täie õigusega 
ütelda, et nad olid wõitnud maailma. 
Mitte selles mõttes, et maailma rahwad oleks 
langenud nende jalgade ette, et nad oleks tõus
nud walitsejateks ja käskijateks siin maa 
peal. Ei, selleaegne maailm ei pannud neid 
üldse weel suuremat tähele. Kui tänane kirja
sõna sündis, siis ei wõtnud rooma maailmariik 
sugugi weel tõsiselt uut kristlaste usulahku. 
Aga sõna ^maailm" ei tähenda uues testamen
dis mitte maid ja meresid, mitte riike ja rah- 
waid. Sõna „maailm" tähendab seda, mis loo
mulikku inimest kütkestab ja huwitab, mõ
jutab ja orjastab. Sõna „maailm" tähendab 
neid rõõmusid ja muresid, neid tunge ja ihasid, 
mis meid ikka ja alati püüawad siduda oma 
külge tuhande sidemega. Kui apostel ütleb: 
„Ärge armastage maailma," siis hoiatab 
ta nen d e kaduwuste ja huwide, nende kiu
satuste ja hädaohtude eest, millistele andumine 
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teeb inimese kõikuwaks pillirooks selle maailma 
tuulte käes, murrab ta meelekindluse, 
häwitab ta hingepuhtuse, kaotab ta sü
da m e a u s u s e, lõhub ta inimesewäär- 
tuse. Maailma orjaks ja mängukanniks 
muutub inimene, kui ta laseb ennast kanda liha
likkudest kirgedest, auahnusest ja wõimuhimust, 
enesearmastusest ja omakasupüüdest, kui tal on 
tung saada rahwa lemmikuks, seltskonna 
keskpunktiks, kõigi mõnususte nau
tijaks. Kui wilets ja waene, kui nõrk ja jõuetu 
on s ä üras e inimese hing, kes ei tunne kõr - 
g ema id wäärtusi kui see „maailm", mil
lest apostel räägib! Ja nüüd, mu sõbrad, kas 
wõime omale kujutada ette wabamaid ini
mesi, kui seda olid need, kellest koosnes see wäike 
Kristuse salgake? Nii imeline Mägi oli 
haaranud nende hinge, et seal kõrwal jäid 
Marju ja kaotasid tähtsuse kõik selle 
maailma warad ja wäärtused. -Ei olnud ühtegi 
jõudu, mis oleks suutnud neid kõigutada, Miia 
neid wälja tasakaalust, lükata neid kõrwale 
teelt, tõmmata neid oma kütketesse, teha 
neid hingeliselt nõrgaks. Paulus ütleb kord Wi- 
lippi kogudusele, -et tema suudab kõik. Ta os
kab olla rikas ja waene, oskab süüa ja nälgida, 
oskab kanda küllust ja puudust. Kui miletsad 
oleme meie harilikult säärastes olukordades! 
Jõukus ja küllus teeb meid kergemeelseks, wae- 
sus ja puudus jälle nurisejaks ja kaebajaks. 
Paulus ja tema kaaslased ei tunnud kmur
ib agit hädaohtu. Nad olid seesmiselt nii kind
lad, hingeliselt nii tugewad, wälistest oludest ja 
tingimustest nii rippumatud, et nad jäid alati 
ustawaks iseenesele, käisid alati sama rada ja 
sama eesmärgi poole, olgu wäljas lillede lõhn 
wõi pikse mürin, naerataw kewade wõi tormine 
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sügis. Nad elasid küll wanal maapinnal ja 
olid siiski uned inimesed. Nad seisid kesk 
seda maailma kõigi tema hädaohtude ja mõju
dega ja olid siiski wõitnud maailma.

Minu kristlikud sõbrad, mida oleks tänapäew 
küll rohkem tarwis kui sääraseid ini
mesi. Kui inimesi, kellel on tugew hing ja 
raudne iseloom? Kes kui kaljud seisawad 
kesk maailmamere torme ja ei lase end' kõigu- 
kada ka kõige wihasematest lainetest? Kes 
kui tammed jääwad kindlasti maapinna kül
ge, raputagu tuuled neid nii wõimsalt kui ta
hes? Aga kuidas jõuame nii kaugele? Mil
listest allikatest peab tänapäewa inimene 
jooma seda jumalikku jooki, mis teeb tema kan
gelaseks, mis annab talle üliinimliku jõu, mis 
ei lase teda kunagi nõrkeda ega wäsida? Ek 
spordiharjutused wiiks sihile, seda wist 
küll keegi ei usu. Et teadus ja tehnika looks 
tugewaid inimesi, see waade kaotab täna
päew ikka rohkem pinda. Et uus maailma
kord sünnitaks wabu ja õnnelikke isikuid, 
sellest unistawad ainult wäga pealiskaudsed ja 
eluwõõrad inimesed. Ikka suuremaks ja 
suuremaks kaswab jälle nende arw maail
mas, kes uuesti kõnelewad sellest, et ainuke lu
nastus tuleb usus t, et kui maailm peab terme- 
nema ja inimkond uuenema, siis on tarwis 
kõige Pealt usulist tõusu ja ärkamist. Meile 
siin jumalakojas on wist küll kõigile selge, et 
ka tänapäew on ainukeseks wõimuks, mis tõe
liselt suudab wõita maailma, usk ja ikka jälle 
usk. Friedrich, Suur armastas mõnikord pil
gata usuliste asjade üle. Kord ütles üks tema 
kõige parematest kindralitest: ,/Majesteet, mis 
ma Teie ja Preisimaa heaks olen suutnud teha, 
seda on teinud ainult minu usk." Kuningas 
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mõistis, waikis ja ei pilganud pärast enam ku
nagi. Kui seda ometi mõistaks kõik need, kes 
on waenulikud usu wastu, kes teda püüawad 
lõhkuda, kui nad seda ometi mõistaks, et nad 
sõdiwad kõige parema ja wäärtuslikuma 
wastu mis olemas, et nad tahawad kaotada 
maailmast seda, millest on kaswanud wälja 
kõige suuremad ja õilsamad teod, seda 
millel on maailma wõitew jõud!

Aga nüüd, mu sõbrad, mis o n siis usk? 
Milline usk kannab eneses seda hiigla- 
jõudu, mis kõigil aegadel maailma wõib 
wõita? Harilikult mõistawad inimesed sõna 
„usk" nõnda, et see tähendab mõnesuguste asja
olude tõekswõtmist wõi õigekspidamist. Jgapäe- 
wases elus tarwitame seda sõna tõesti enam
jaolt selles mõttes. Ja nii arwawad sage
dasti ka kõige paremad kristlased, et uskuma 
tähendab pidama õigeks seda, et on Jumal ole
mas, ja kõike mis Jumalast on kirjutatud ja 
õpetatud piiblis ja katekismuses. Usklik oleks 
siis inimene, kes kõik need waated ja mõtted 
wõtaks omaks, kes kunagi ei kahtle, ei arwusta, 
ei waidle, ei küsi! Aga kristlik kogudus, Jakoo- 
buse kiri annab säärase „usu" kohta wäga 
h a l w a otsuse. Ta nimetab säärast usku kuri- 
waim ude usuks. Ta ütleb: seda, et on ole
mas üks Jumal, usuwad ka kuriwaimud, aga 
nad wärisewad seal juures. Ja ega need 
„kuriwaimud" oma „usuga" ometi „maailma" 
saa wõita. Säärane „kuriwaimude usk" on aga 
ristikoguduse ajaloos walitsenud kaua ja on 
teinud määratut kahju. See „kuriwaimude 
usk" lõhkus kristliku kiriku aastal 1054 pärast 
kauakestwaid tülisid kaheks, sest seal peeti täht
saks, kas Pühawaim läheb wälja Isast üksi wõi 
Isast ja Pojast korraga, ja teisi s ääraseid 

10



asju. See „kuriwaimude usk" ei lasknud aastal 
1529 usupuhastajaid Marburgi nõupidamisel 
leida ühist keelt, sest takistuseks oli armulaua 
sõnade tõekspidamise küsimus. See „ku- 
riwaimude usk" on sundinud kirikust eralduma 
laialisi ringkondi, kelle arusaamise järele kirja
sõna tõekspidamine nõuab täiskaswanute ja 
mitte laste ristimist. See „kuriwaimude usk" on 
loonud kogudusi, mis läksid oma rada selle
pärast, et kirjasõnade õigekswõtmine näis 
käskiwat laupäewa ja mitte pühapäewa 
pühitsemist. See „kuriwaimude usk" on toonud 
tülisid ja lahkhelisid rohkesti Jeesuse ajaloolise 
isiku käsitamisel, sest paljude üksikasjade 
tõekspidamine on tehtud seal sagedasti usklik
kuse ja kristluse eelduseks ja tingimuseks. See 
„kuriwaimude usk" ei saa aga kunagi wõita 
maailma, sest ta wõib ainult lahutada ja mitte 
ühendada, ta wõib ristikoguduse jõudu ainult 
killustada ja lõhkuda. Kirjasõnade õig-tzkspida- 
mine ei wii iial nii kaugele, et oleks „üks kari 
ja üks karjane,"' sest piibli kui ajaloos tekkinud 
raamatu sõnu seletatakse nii kaua kui maailm 
jääb püsima alati wäga ja wäga lahkumine- 
Walt ja ei jõuta seal kunagi ühisele arusaa
misele. Kirjasõnade „usk" on ja jääb „kuriwai- 
mude usuks", mis ei anna jõudu ja ei wõida 
„maailma".

Maailma wõidab hoopis teistsugune 
usk. Maailma wõidab säärane usk, mis on oma 
olemuse poolest sügawahingeline usaldus- 
wahekord Jumalaga. Maailma wõidab usk, 
mis on oma iselaadi poolest põlew, teegitsew 
armastus Jumala wastu. Maailma wõi
dab usk, mis on kaswanud wälja suurest rõõmu 
ja rahu, õnne ja lunastuse teadmusest, mis on 
kaswanud wälja tundest, et Jumal on astu- 
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pilgul? Buddhausuline ütleb „elu ei ole muud 
kui kannatamine" ja sureb. Muhhameedlane 
hüüab „oma saatusest ei pääse keegi" ja härg 
tõmbab ta sarwede otsa. Sotsialist kisendab wi- 
haselt: „Ma olen juba ammu ütelnud, et kodan
lase ilmakorra olud on wäljäkannatamatud" ja 
hukkub. Kristlane aga haarab härjal sarwedest 
kinni, rakendab ta oma adra ette ja wiib ta 
maad kündma. Soe iseloomustus nende nelja 
usu kohta on täiesti tabaw. Buddhism on 
pessimistlik kurwameelsus, muhhamedanism on 
passiiwne saatuseusk, sotsialism on resoneerimine 
ehk irisemine kodanlase maailmakorra halbuste 
üle, ristiusk on aga wihase härja rakendamine 
inimese teenistusesse. Sellepärast on ka ai
nult ristiusul maailmawõitew jõud. Ainult Jee
suse Kristuse isausk teeb inimese nii tuge
maks, et ta maailmal ja tema oludel ja tingi
mustel wõib haarata sarmist kinni ja raken
dada nad inimese teenistusse. Tõelist kristlust 
on ainult seal, kus suuremal wõi wäiksemal 
määral seda suudetakse. Ja, mu sõbrad, meie 
saame sellega Malmis, kui aga tahame. Kui 
kõik kristlased, kõik kirikud ja ususeltsid jätaks 
kõrwale oma juüksekarwalõhkumised, kui nad 
tunnistaks kõr Walt seks asjaks oma wor- 
melid ja oma kombed ja asuks kõik ühel nõul 
ja ü h e l meelel tulises ja wõimsas usus Jee
suse Kristuse Isasse ja tema suuresse armastu
sesse nende kõrgete ülesannete kallale, 
milliste täitmiseks suur meister läkitas maailma 
oma jüngrid, siis oleks wihane härg warsti 
rakendatud adra ette. Wana kreeka matemaatik 
ja looduseuurija Arhimeedes, kes elas 3. sajan
gul enne Kr., olewat 'kord ütelnud, et kui te
mal oleks ainult wastaw toetuspunkt, siis 
pööraks tema maakera paigalt. Meil kristlastel 
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o n säärane toetuspunkt. Meie usk Jumalasse, 
usk Jeesuse Kristuse Isasse ja meie 
Isasse, usk mis ei ole mitte mõni külm ja kuiw 
süsteem ehk mõtetekogu, waid elaw, leegit
sen), teowõimas usalduse ja armastuse 
wahekord, see usk suudab maakera lükata pai
galt. Kui kord terwe ristikogudus kui ühine 
pere selles usus tõesti elab, siis ei ole aeg 
enam kaugel, kus terwe inimkond hõiskab ja 
tunnistab: Meie usk on wõimus, mis maailma 
on wõitnud. Aamen.
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