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I. I«m»I sa maailm.
Sisu: Üleüldine mõiste Jumalast. Wastolu 

Jumala ja maailma, üleloomulise ja looduse wahel. 
Theismus ja Pantheismus. Theismuse tähtsamad 
kujud: paljude jumaluste uskumine; kolme, kahe ja 
ühe jumaluse uskumine. Uskude arwustikust. 
Loodusline ühe jumaluse usk. Päikese kummarda
mine. Inimese kujulise Jumala auustamine. Kolm 

- Wahemere äärset usutunnistust. Mosese õpetus.
Jehowa. Ristiusk. Kolmainsus. Jumalaema ja pühade 
auustamine. Paawstide mitme-jumala usk. Islam. 
Segausud. Theismuse (jumala usu) põhjusmõtted. 
Maailmast wäljaspool seisaw.inunesekujuliue Jumal. 
Gaasikujuline selgroo-elajas. Pantheismus (looduse 
jumaldamine.) Jumal terwet maailma stäitmas. 
Greeka monistide õpetus. Tüli pantheismuse ja risti
usu wahel. Spinoza. Praegune Monismus. Atheis
mus (jumalasalgamine).

Jumalat (vsus, ?üoo8) peab inimesesugu juba 
ammust aega kõigi nähtuste ja olemuste sügawamaks 
põhjuseks. Kuid paljude teiste üleüldiste mõistete sar- 
natselt on ka jumaluse mõistmine aastasadade jooksul 
suuresti muutunud: praegu mõteldakse Jumala nime 
all hoopis muud, kui mõni sada aastat tagasi. Wõik 
isegi ütelda, et ühegi teise olemuse kohta ei ole arwc- 
mised nii suuresti muutunud, kui just Jumala üle; aga 
üksgi teine asi ei seisa äratundmise ja teaduse kõrge
mate ülesannetega, kai ka usu-tundmuse ja luulelise 
mõttekujutuse huwidega nii kindlas ühenduses.

Wäga huwitaw ja õpetlik oleks küll üksikuid arwo- 
mifi, mis jumaluse kohta aegade jooksul walitsenud. 
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ette tuua ja lähedalt arwustada; aga praegusel juhtu
misel wiiks see meid liiga kaugele. Meie peame siin 
sellega leppima, et ainult tähtsamaid muudatusi pealis
kaudselt puudutame ja nende olukorda looduse uuri
mise peal põhjenema ilmamaale wastu selgitame.

Kõiki arwamifi jumaluste kohta wõib kahte, 
üksteise wastandiks olewasss liiki jaotada, nimelt 
Lheistiliseks ja pantheistiliseks liikideks. 
Wiimane liik on monisti lise wõi mõistuse ilma- 
waatega lähedalt ühenduses; esimene jälle dualis- 
musega — üleloomuliste saladuste uskumisega.

I. Theismuse õpetuse järele on Jumal ja 
maailm kaks hoopisiseäralistasja. Jumal 
ülemat maailma looja ja walitseja. Siin ilmub 
Jumal ik^a enam ehk wähem inimesekujuliselt; olemusena, 
kes niisamati mõtleb ja talitab nagu inimene, ehk küll 
täielisemal kujul. See inimesekujuline Jumal, 
kelle wäljamõtlemisega wististi mitmed muinasaja 
rahmad iseseiswalt hakkama saiwad, ei jäänud nende 
uskudes alati ühetaoliseks, maid muutus üks lugu. 
Muutmiste rea ühes otsas on fetishide -- kujude ja 
asjade kummardamine; teises otsas praeguse aja ühe- 
jumaluse usud. Theismust wõib nelja suurde osasse 
jagada: paljute jumaluste, kolme, kahe ja ühe juma
luste uskumine.

Paljude jumaluste uskumine. Selle 
õpetuse järele on maailma walitsejateks suurem hulk 
jumalaid, kes enam-wähem iseseiswalt talitawad. 
Fetishide auustaja näeb alamaid jumalaid mitmesugus
tes eluta asjades, nagu kiwides, wees, õhus jne., ehk 
ka inimese kätetöödes, kujudes ja mujal. Teisal jälle 
peetakse elawaid olemust — puid, lojukseid, inimest — 
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jumalateks. See usulaad läheb juba õige madala 
haridusega metsrahwaste juures mitmekesiseks. Kõige 
kõrgemale astmele jõudis ta muistses Greeka usus, 
mille imeilusad jumalate-lood weel praegugi kunst- 
nilkufi ja luuletajaid waimustawad. Palju madalamal 
astmel on katoliku usk, nagu liht rahwas temast 
aru saab: seal palwetatakse paljude „pühade" ees, nagu 
oleks need abijumalad, ja palutakse nende eestkostmist 
ülem-jumala ja tema abikaasa, tütre ja ema — neitsi 
Maria juures.

Kolme jumala uskumine. Ristiuskude 
alustoeks on õpetus „kolmainust Jumalast", nimelt et 
üks Jumal on olemas, aga tal olewat kolm kuju 
Jumal-isa, „kõigewägewam taewa ja maa looja" 
(sellest auust on teadus teda ammugi wabastanud); 
Jeesus Kristus, „Jumala-isa ainusündinud 
poeg" (seal juures ka kolmandama — Pühawaimu 
poeg), ilma patuta neitsist Mariast ilmale toodud; ja 
kolmandaks Pühama im, saladusline olemus, mille 
seisukord Jumala-isa ja Poja wastu ristiusu õpetajatele 
1900 aastat rasket, kasuta peamurdmist sünnitanud. 
Emangslium, mis ristiusu kolm-jumaluse õpetuse ain
samaks hallikaks on, ei anna nende kolme jumala 
mõistatuslisest ühendusest egawa hekorraft mingit seletust. 
Aga see segane kolmainsuse õpetus sünnitab meie laste 
maimus hirmust segadust. Esmaspäewa hommikul, 
usuõpetuse tundis peawad nad õppima, et kolm korda 
üks on üks; ja waewalt tund aega hiljemalt seletab 
rehkendamise õpetaja, et kolm korda üks on kolm. Ma 
ise m letan, et ei suutnud kooli ajal sellest wastolust 
jagu saada. Pealegi ei ole see kolmainsuse õpetus 
ristiusru enese ülesleidus; ta on, nagu palju muidgi 



— 6 —

õpetust, wanematest idamaade uskudest laenatud. Juba 
kaldealaste usus leiame saladuslise kolmainuse Ilu; 
tema ilmutusteks oliwad —Anu, esialgne segadus, 
millest maailm tekkis; maailma walitseja Bel, ja taewa 
walgus, kõike selgitaw tarkus Ao. Braminide usus 
on ka Lri murti (ainus jumal) kolmest isikust koos. 
Osadeks on Brama (looja), Wishnu (maailma 
alalhoidja) jaShiwa (häwitaja). Siin, nagu ka teis
tes uskudes, mis kolmainsuse õpetuse poole hoiawad, 
mängis „püha arw kolm" otsustawat osa. Samasu
gune lugu on ka ristinimest tähtsamate kohustustega; 
neid on ka kolm: usk, lootus, armastus.

Kahe jumala usk. Siin on maailma walit- 
semine kahe Vastupidise olemuse: hea — Jumala ja 
kurja — kuradi käes. Mõlemad maailma walitsejad on 
üksteisega alalises sõjas. Nende wõitluse tagajärjeks 
on maailma ja selle elanikkude seisukord. Armastaja 
J u m a l, nagu hea olemus, on kõige hea ja ilusa, 
igasuguse lõbu ja rõemu hallikaks. Maailm mõiks 
täieline olla, kui kuri olemus — kurat, saadan —- 
Jumala wõimule wastu ei paneks. See „wastupaneja" 
on kõige kurja ja halbtuse, kõige pahanduse ja mälu 
algatuseks.

Puhas kahe jumala uskumine oleks theistilistest 
ilmawaodetest kõige mõistlikum; muidugi niikaugelt 
kui tema õpetused loodust nähtustele wastu ei käi, 
Sellepärast leiame teda ka paljude muistsete haritud 
rahwaste juures, ammugi enne Kristuse ilmumist. 
Wanas India usus wõitleb alalhoidja Wishnu iga- 
westi häwitaja Shiwa'ga. Wanas Egiptuses oli hea 
Ofiris'e wastaseks kuri Typhon. Kõige wanemas 
juutide usus leidus samane waenlus wiljakandja maa



ema Ashera (Keturah) ja walju taewa-isa Eli 
(Moloh'i ehk Letohs'i) wahel. Muistsete perslaste usus, 
mida Zarathustra 2000 aastat enne Kristust asutanud, 
peab hea walguse-jumal Ormuzd kurja pimeduse- 
jumala Ahriman'i wastu alaliselt sõda pidama.

Ristiusu muinaslugudes mängib saadan, hea 
Jumala wastupanija, samasugust tähtsat osa. Tema 
on eksitaja, kiusaja, põrgu wärst ja pimeduse kuningas. 
Weel 19. aastasaja algul oli saadan ristiusu õpetustes 
tähtsal paigal; alles 19. aastasaja keskel hakkab ta 
oma tähtsusest kaotama. Praegusel ajal peetakse 
„ifiklise kurjawaimu" uskumist haritud rahwa seas 
võlgamisewääriliseks ebausu jätiseks; aga „Jumala" 
(s. o. ifiklise, hea ja armastama Jumala) uskumist 
arwatakse tungiwalt tarwiliseks. Siisgi on aga kurja
waimu uskumiseks niisama palju õigust, kui Jumala 
uskumiseks. Teaduse arwustust ei kannata kumbgi 
wälja. Igal juhtumisel on ses alaline wõitlus headuse 
ja kurjuse jumaluste wahel sündsaks seletuseks, miks 
maapealne elu nii wilets ja puudulik olewat jne.; 
palju sündsamaks, kui üksgi teine usuõpetuse laad.

Ühe jumaluse uskumine. Ühe Jumala 
sisse uskumist wõib mitmetpidi kõige lihtsamaks ja 
loomulikumaks Jumala kummardamiseks pidada. Ena
masti arwatakse küll, nagu oleks Monotheismus 
(ühe jumala uskumine) praegu kõige laialdasem usku
mise laad ja nagu walitseks ta ristiusu kirikutes, rr õhe
malt haritud rahwaste juures. Aga lugu on teisiti: 
arwataw Monotheismus muutub ligemal järelevaata
misel ikka mitme jumala uskumiseks, kus inimesed 
harilikult^ mitte üksi ülema Jumala, waid ka teiste 
wähemate jumalate poole pööcawad. Pealegi on suu
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rem hulk uskufi, mis ennemalt ühte jumalust auustasi- 
wad, aja jooksul mitme jumala ouustamiseks muutu
nud. Arwustik kinnitab küll, nagu oleks 1500 miljoni 
inimeste hulgast, mis maa peal elamas, kaugelt suu
rem osa ühe jumala auustajad, monotheismuse poole
hoidjad, nimelt ligi 600 miljoni olewat Bramini usku, 
500 miljoni nõnda nimetatud ristiinimest, 200 miljoni 
pagana uskust, 180 miljoni muhametlasi, 10 miljoni 
juutifi ja 10 miljoni ei tunnista mingisugust usku. 
Kuid suurem o a neist monotheistidest ei tea Jumalast 
mitte midagi, ja auustab pea-jumala kõrwas hulgana 
muid, inglist, Zurjawcümusi jne. Jumalus, mida mono 
theisüd usuwad, wõib mõni loodusline jõud ehk ini
mesekujuline olewus olla; selle järele jagumwad ka 
usud.

Loodusline ühe jumala usk. See wana 
usulaad peab mõnda suurt, meeliwangistawat looduse
nähtust ehk looduslist olewuft jumalaks. Üheks oleum- 
seks, mis inimest juba algusest peale auustusele sundis, 
oli päike, hiilgaw ja soojendan) jumalus, mille mõju 
kõige maapealee elu kohta ulatas. Päikese auus
tamine on praegustele looduseuurijatele kõige tähele
panemise wäärilisemaks usu-kombeks; ta on ka ainu
mas, mis monistilise ilmawaatega leppida suudaks. 
Päris tõesti, praegune teadus seletab, et maakera on üks 
osa päikesest, mis kaua aja eest kmast-päikesest lahkunud ja 
ükskord jälle ema-päikese juurde tagasi läheb. Uuem 
looduseteadus õpetab, et esimeseks eluawalduseks mcm 
peal oli elawa lima — plasma — kujunemine; ja üksnes 
päikese kiirte mõjul wõis weest,söehapust ja ammia- 
kift eluline lima tekkida. Estalgusel ilmuwad taimed — 
plasma loojad, selle järele loomad — plasma sööjad; 
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inimese tekkimine on looduses üks kõigehilisematest näh
tustest. Kõik meie kehalik ja waimlik elu, nagu kõik maa- 
pe -lne elu üleüldse, ripub päikese walgusest ja soojusest ära. 
Sellepärast on, kui mõistuse seisupaigalt waadata, päikese 
auustamine palju mõistlikumaks usuks, kui inimesekuju
lise jumaluse uskumine. Ja omal ajal, tuhanded 
aastad tagasi, seifiwad päikese auustajad palju kõrge
mal hariduse astmel, kui suurem osa muid jumala- 
kummardajaid. Nowembris 1881. a. olin Bombay's 
ja seal juhtusin ma waimustusega nägema, kudas 
jumalakartlikud pärsid (päikese kummardaja rahwas 
Kesk-Asias) mere kaldal seistes wõi põlwitades oma 
palweid üleslõuswa ehk loojaminewa päikese poole 
saatsirpad. Wähema tähtsusega on kuu kummarda
mine. Mõned rahwad peawad küll kuud pea-jumalu- 
seks, aga suurem osa nendegi hulgast kummardab kuu 
kõrwas ka päikest ja tähti.

Inimesekujulise jumala uskumine. 
Suur osa monolheistist usuwad inimesekujulist jumalat, 
s. o. et Jumal niisamati tunneb, mõtleb ja talitab, 
nagu inimene. Hariduse-elus on see uskumise wiis 
suurt osa mänginud. Esimesel astmel seisawad siin 
küll Wahemere äärsete rahwaste suured usud, nimelt: 
kõige wanem — Juudi usk, noorem — ristiusk ja kõige 
noorem — islam (Muhamedi õpetus). Kõik need kolm 
usku on Wahemere ida kaldal tekkinuo; kõigi asutaja
teks oliwad Semi sugust päritud mõtlejad; ja nad on 
kolmekesi üksteisega ligidases ühenduses — mitte ainult 
nende wäliste põhjuste läbi, waid ka õpetuste sisemise 
sarnaduse waral. Niisamati kui ristiusk suurema osa 
oma pühadest lugudest wanema Juudi-ulu käest laenas, 
pärandas meel noorem islam oma eelkäijatelt palju 
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aateid. Kõik kolm usku oliwad esialgu täitsa mono- 
theistlised — ühe jumala poolehoidjad; aga aja jooksul 
ja teistesse maadesse ja teiste rahwasts sekka tungides 
muutufiwad kõik kolm enam wähem mitme jumalaga 
uskudeks.

Mosese õpetus. Juutide ainujumala usk, 
mida Moses 1600 a, enne Kristust asutanud, oli õpe
tuseks, mis inimesesoo kõlblise ja usulise edenemise peale 
kõige suuremat mõju awaldas. Seda suurt auuawal- 
dust on ta ju sellega ära teeninud, et mõlemad usud, 
kes maailma ära wõitsiwad, terwelt temast wälja 
kujunesiwad. Kristus on Moseselt palju laenanud ja 
sama palju Muhamedile edasi andnud. Uus testament, 
mis warm alt haritud rahwaste usutunnistuseks sai, 
põhjenes täitsa Wana testamendi peal. Wana ja Uus 
testament kokku omaudasiwad omale suurema tähtsuse, 
kui ühelegi teisele raamatule osaks saanud. Piiblis 
leidub küll kõige paremaid ja kõige halwemaid aateid 
imelises segaduses, aga praegugi on ta weel teatud 
mõttes „raamatute raamatuks." Aga kui selle tähel- 
panemisewääriliss ajaloo- ja õpetuse-raamatu uurimist 
ilma mingi eelarwamiseta käsile wõtta, siis ilmuwad 
mõnedgi tähtsad nähtused hoopis wastupidises paistes. 
Hariduse ajaloo uurimine ilmutas hulgana mitmesu
guseid lugusi, mis seniste õpetuste tõsidust wapustab.

Monotheismus, mida Moses asutanud, ja proh- 
wetid, need Juuda mõttetargad, edasi harinud, pidi 
wanasti sissejuurduuud mitme-umala uskumisega 
rasket ja pikka wõitlust pidama. Esialgselt oli Jehowa 
wöi Jahwe seesamane taewa jumalus, keda teised 
Siiria rahwad Molochi ja Baali nime all, egiptlased 
Setos'e ja greeklased Kronos'e nimega auustastwad.
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Delitzschi ja teiste uurimised kiilkirja mälestuste wallas 
on meile tõendust toonud, et Babelis juba ammugi 
enne Mosese aega Jahwet tähtsaks, kohati isegi ainu
maks jumalaks peeti. Aga selle kõrwal auustafiwad 
juudid ka muidgi jumalaid ja ebajumalateenistuse 
wastu wõitlemine sünnitab juutide ajaloos tähtsa osa. 
Siisgi oli Jehowa põhjusmõttelikult ainsamaks Juma
laks, nagu ka esimeses Mosese käsus üteldakse: „Mina 
olen Issand, sinu Jumal, ja sul ei pea teisi jumalaid 
minu kõrwas olema."

Ristiusk. Ristiusu Monotheismus sai Mosese 
õpetuse saatuse osaliseks: põhjusmõttelikult tunnistab 
ta küll ainult ühe jumala olemist, aga pärisalt on tal 
mitu jumalust. Juba kolmainsuse tunnistamisega, mis 
kõigi ristiuskude aluseks, lahkus ta ainu jumala usust. 
Kolm olemust, Isa, Poeg ja Püha Waim, on samati 
kolm iseäralist jumalust, nagu India Trimurti osad 
(Brama, Wishnu jr Shiwa) wõi nagu wana Hebrea 
kolmainsus (Anu, Bel, Ao). Mitmes suuremas risti
usu seltsis tuleb neile kolmele jumalusele meel neljas, 
neitsi Maria, lisaks; õpetamata katoliklastele on ta 
palju tähtsam meel, kui Kolmainus ise. Jumalaema 
auustamine on katoliku maadel nii suur, et teda wõib 
ainuma naisjumaluse usuna harilikule mees- 
jumala auustamisele körwu seada. „Taewa kuninganna" 
seisab kõigis meie arwamistes esimeses reas, teisi kolme 
jumalust kaugele marju jättes. Seda tunnistab lugemata 
arm Jumalaema piltisi ja wagajuttusi nende kohta.

Kuid peale selle on usklikkude ristiinimeste mõtte- 
kujutus taewawalitsejatele rohkesti „pühast," mehi ja 
naisi, abiks andnud, ja muusika-armastajate inglite 
koorid lõbustawad nende kuulmist mitmesuguste kont
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sertidega. Rooma paawstid (kõige suuremad petised, 
kes uskude najal kunagi üles tõusnud) suurendawad 
alaliselt taewa „sõjameeste" hulka, ikka uusi inimest 
pühadeks tunnistades ja jumaluse auu osaliseks tõstes. 
Kõige rohkem uusi liikmeid sai sellele »paradiisi selts
konnale" 13 julil 1870. a. osaks; see kord, kui katoliku 
piiskoppide nõukogu Watikanis kõiki paawstisi Kristuse 
asemikkudena ilmekfimata ja ilma patuta 
olemusteks tunnistas, neid seega'^j u ma l a 1 e auu- 
astmele ülendades. Kui siia meel saadanat ja tema 
abimehi, kurje inglisi, lisaks arwata, siis näeme, et 
katoliku taewas jumalate arm määramata suureks 
kaswab Muistne Greeka jumalate asupaik, Olpmpos'e 
mägi, näib selle kõrwalt hoopis tühi olema.

Islam. Muhamedlaste usk on kõige nooremaks 
ja ka kõige puhtamaks ainujumala auustamise kujuks 
Noor Muhamed, kes 570. aastal sündinud, lahkus 
warsti oma Arabia sugulaste ebajumalatest ja sai 
nestorianlaste kaudu ristiusuga tuttawaks; kuid ta ei 
suutnud ristiusu algõpetust täielt omaks wõtta — Jeesust 
näituseks pidas ta kõigest samasuguseks prohwetils kui 
Mosese. Kolmainsuse õpetuses nägi ta sedasama, mida 
iga teinegi terwemõttega ja eksitamata inimene nägema 
pidi; ta sai aru, et see meie mõistuse nõuetega kokku 
ei käi ja meie waimu edenemisele mingit kasu saata 
ei suuda. Unustamist, mis „Jumalaemale, puhtale 
neitsile Mariale" üles näidati, arwas ta üsna õieti 
ebajumala teenistuseks; —selle sarnatseks eksituseks 
oli tema meelest ka piltide ja kujude kummardamine. 
Mida kauem ta mõtles ja mida hoolikamalt ta omale 
Jumalat ette kujutada püüdis, seda selgemaks kaswas 
tema pärastine põhjusõpetus: „Jumal on ainumas.
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ei ole teist jumalaid peale tema."
Tõsi küll, Muhamed ei suutnud ka inimesekuju

lisest Jumalast lahtuda. Muhamed kujutas Jumalat 
idealiseritud inimesena, kes kõik Leha suudab; niisamati 
nagu Mosese Jumalaks wali, karistaja inimene oli ja 
Kristuse omaks — lahke ja armastaja. Siisgi peab 
Muhamedi usule kiitust andma, sest oma ajaloolise ede
nemise jooksul jäi ta palju kindlamalt ühe Jumala 
unustamise juurde, kui juutide ja kristlaste usud. See 
paistab praegugi weel Jumala teenimise kombetes ja 
templite ehitamise ja ehtimise musides. 1873. aastal 
käisin ma esimest korda Idamaadel ja suure liigutusega 
imestasin ma siis kaunid mosheesi (muhamedlaste temp- 
lisi) Kairos, Smirnas, Brussas ja Konstantinopolis. 
Lihtne, kunsti kohane ehitus mõjus wäga sügawasti 
minu peale. Kui mõjuwad ja suurewiisi ised oliwad 
mosheed suurema hulga katoliku kirikutega wõrreldes; 
wnmased, on seest kirjute piltidega ja mõerastawate 
kuld-kujutustega, wäljast jälle loomade ja inimeste 
kujudega kaetud. Samati kõrged ja auuwäärilised on 
muhamedlaste püha raamatu—korani—lihtsad, tasased 
palwed; kui neid katoliklaste missa'de walju arusaamata 
sõna e-roduga ja rongikäikude käratsema muusikaga 
wõrdleme.

Segausud. Segausud ühendawad katkeid mit
mesugustest teistest usutunnistustest, mis üksteisele 
hoopis wastu käiwad. Keegi ei taha niisugust usku
mist üles tunnistada, aga tegelikult on ta uskude seast 
kõige tähtsam ja laialisem. Suurem osa inimesi, kellel 
usu kohta mingisugust arwamist leidub, on praegugi 
segausulised: koolis sisse tuubitud, aga mõistmata 
jäänud usuõpetuse tükid ühinewad pärast wäikeste 
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katketega, mis teistest usutunnistustest nende kätte ulata- 
wad. Paljude haritud inimeste peale on mõttetarkuse ja 
iseäranis looduseteaduste õppimine sügawalt mõjunud; 
nad näewad teaduse waral selgesti ära, kui kölbmata ja 
puudulikud theismuse õpetused on. Wõitlus nende wastu- 
pidiste õpetuste wahel, mis õrnatundlisel inimesel suurt 
piina sünnitab ja tihti peale surmani otsustamata jääb, 
näitab selgesti, et arwamised, mis lapsepõlwes kätte 
tuubitud, inimese waimus sügawasti sisse juurduwad, 
seda enam et siin mitme saja aastane mõttewiist edafi- 
pärandamine kaasa mõjub. Usk, mida wanemad lapsele 
noores põlwes peale sundinud, mängib noore inimese 
elus otsustama! osa, kui mõni wägewam mõju teda 
hiljemalt ilmamaale muutmisele ei kihuta. Aga niisu
guse! ilmawaadete kokkupõrkamisel jääb usu nimetus 
ainult warjukatteks, mille Laga üksteisele hoopis wastu- 
käiwad arwamised ja eksitused peituwad. Suurem osa 
ristiinimest ei ole mitte ühe jumala auustajad, nagu 
nad ennast peamad, waid kahe, kolme ehk suuremagi 
armu jumaluste kummardajad. Sedasama wõib ka 
muudest monotheismuse tunnistajatest — juutidest, mu
hamedlastest jne. — ütelda. Ikka tuleb esialgsele ai
numale ehk „kolmainumale" Jumalale muid jumalusi 
lisaks, nagu inglid, kurjadwaimud, pühad jne.

Theismuse põhjusmõtted. Kõik eelpool 
kirjeldatud usulaadid peawad Jumalat üleloomuliseks, 
maailmast wäljas wiibiwaks olemuseks. Ikka seatakse 
Jumal, nagu iseseisaw olemus, nagu maailma looja 
ja walitseja, maailmale ehk loodusele mustandiks. 
Suurem osa uskufi annab Jumalale weel teatud ifik
lise kuju, mis inimesele wäga sarnane. Oma jumala
tes kujutab inimene iseennast ja oma mõttewiist; nagu 
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uskuja ise, nii on ka tema jumal karedama ehk õrnema 
tundega, enam ehk wähem haritud jne., karedam ja 
lapselikum, ehk jälle peenem ja inimesest rohkem lahku 
minew. Kõige uuem usuteadus seletab koguni, et Ju
mal on täitsa täieline olemus: seega ei wõiwat teda 
nõrga, eksliku inimesega wõrreldagi. Aga ligemal 
waatamisel leiame siingi, et Jumalal inimesega palju 
ühist on, nimelt hingelik ja waimlik tegewus. Jumal 
tunneb, mõtleb ja toimetab niisamati kui inimene, ehk 
küll tema tundmused, mõtted ja teod täiuse pitsatit 
kannawad.

Suurem hulk inimest on selle kujutusega nii ära 
harjunud, et nad sugugi imeks ei pane, kui Jumal 
piltide peal inimese näol, s. o. selgroo-elajana 
ilmub. Paljudes wagajuttudes ilmub Jumal muude 
imetajate (ahmide, lõwide, härgade jne.) kujul, 
harwemini wdtab ta enesele lindude (kotkas, tui, kurg) 
ja muude selgroo-elajate (madude, krokodillide) kuju.

Täielisemad ja mõttelisemad usud ei tunnista 
enam Jumal-inimest, maid kummardawat kehata 
puhast maimu. „Jumal on maim, ja inimene, kes 
Jumalat kummardab, kummardab ka maimu ja tõde." 
Aga seegi „waim-jumal" tunneb, mõtleb ja talitab 
niisamati kui inimesekujuline jumal. Pärisalt ei ole 
muud mähet midagi, kui üks on nähtaw, teine näge
mata, gaafisarnane ollus. Sel kombe! jõuame nii 
kaugele, et Jumalat gaafisarnatje selgroo- 
elaja kombel kujutatakse.

II. Pantheismus. Pantheismus (kõik-jumalda- 
mine) õpetab, et Jumal ja loodus on ühine 
olemus. „Jumal" tähendab sedasama, mis „loodus" 
ehk „ollus." Pantheismus on kõigile eelpool selgitatud 
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theistlistele usulaadidele täitsa wastandiks, ehk küll 
mõttetargad on nende wahele silda ehitades rasket 
waewa näinud. Põhjusmõttelikku wahet ei suuda 
keegi ära kaotada. Theismus näeb Jumalas olemust, mis 
wäljaspool mailma asub, kes maailma loonud ja 
tema üle wäljast walitseb; kuna Pantheismus looduft 
Jumalaga ühendades tunnistab, et Jumal 
kõigi asjade sees jõuu ehk energia kujul löötab 
Ainult Pantheismus sünnib nende seadus ega kokku, 
mida looduseteadused uuemal ajal selgitanud; s llepä- 
rast on Pantheismus meie praeguse loo- 
duseteaduse ilmawaateks. Leidub praegugi 
teadusemehi, kes selle wastu waidlewad ja wana theist
list ilmawaadet teaduse pantheistliste seadustega lepi
tada katsuwad; aga ilka selgub, et nad kas oma mõt
tekäigus mõne eksituse teinud wõi mingil põhjusel oma 
parema äratundmise wastu Lalitawad.

Pantheismus wõis ainult siis ilmuda, kui hari
tud inimene loodust hoolega tõhele panemas ja tundma 
õppimas oli; sellepärast on ta ka palju noorem, kui 
theismus. Wiimast wõis kõige metsikumate rahwaste 
juures juba kümned tuhanded aastad tagasi leida. 
Wanemate haritud rahwaste (India, Egiptuse ja 
Hiina maa elanikkude) uskudes leidus pantheismuse 
osafi õige rohkesti ju tuhanded aastad enne Kristust, 
oga täieliseks ilmawaateks kujunes Pantheismus alles 
6. aastasajal enne Kristust muistsel Greekamaal, Jonia 
mõttetarkade õpetustes. See oli Greeka mõttetarkuse 
õitseajaks. Kõige kõrgemal seisis küll Miletos'est pärit 
olew Anakfimandros, kes terwe maailma 
ainsust selgemalt ja kindlamalt ära tundis, kui ta 
õpetaja Thales ja õpilane Anaksimenes. Anakfimandros 
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õpetas mitte üksnes seda, et maailm ja kõik olewused 
on ühest algollusest aegade jooksul kujunenud, waid ka 
seda, el üksikute ilmade tekkimine ja häwinemine ala
lõpmata waheldab.

Paljud hilisematest mõttetarkadest — Demokcitos, 
Herakli'os ja Empedokles, tundfiwad juba ühtlust Ju
mala ja looduse, olluse ja iõuu wahel, mis praegugi 
looduseteadlasts ülemaks õpetuseks on. Suur Rooma 
luuletaja ja looduseuurija, Lukretius Carus, õpetas 
seda ilmawaadet oma kuulsas luuletöös „ve rsrum 
naturae" (Asjade loomust). Kuid warsti tungiti 
Pantheismus körwale ja asemele tuli saladusline dua
lismus, mis jumala loodusest hoopis ära lahutas. 
Selles tükis oli iseäranis Plato õpetustel, ristiusu 
põhjusmõtetega ühenduses, rohke mõju. Waewalt oli 
Rooma paawst, see wägew ristiusu ülemus, wõimsale 
seisukorrale jõudnud, kui Pantheismus wägiwc.llaga 
maa pealt ära pühiti: Pantheist Giordano Bruno 
hukati 17. webruaril 1600 Roma linnas tuleriidal ära — 
Rooma paawsti, „maapealse jumala" kasu järele.

Alles 17. aastasaja teise! poolel läks suurel Boruch 
Spinoza'! korda, pantheismust puhtal kujul selgitada 
ja põhjendada. Meie peame Spinoza mõtete selguse 
sa järjekindluse ess kummardama, seda enam et suurel 
mõtlejal, kes 250 aasta eest elas, loodussteaduse wiimaste 
aastakümnete leiduseid käepärast ei olnud. Pantheis
muse edenemisele ja laialilagunemisele suureks abiks 
oliwad Saksa suurema luuletaja ja mõtleja Wolsgang 
Goethe kirjatööd, milles pantheismuse mõistetele luule
line ja imeilus rüüd ümber tõmmati.

Atheismus. Ei ole Jumalat, ega juma
laid, kui selle nime all isikut, olemust, kes wäljaspool 
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loodust seisab, mõteldakse. See ilmamaade, mis „Juma
lat ei usu," on põhjusjoontes praeguse looduseleadlise 
mouismusega ehk pantheismusega täitsa üks; ta 
leiab neile ilmawaadetele teise awalduse, nende eitawat 
külge toonitades. Mõlemi põhjusmõte on ju tunnis
tada, et wäljaspool loodust mingit jumalust ei leidu. 
Sellepärast on Schopenhaueril täieline õigus ütelda, et 
„Pantheismus pole muud midagi, kui wiisakas atheis
mus." Pantheismus häwitab dualismuse wastolu 
Jumala ja ilma wahelt; ta tunnistab, et ilm on ise
enesest, sisemise jõuu waral tekkinud. Pantheismuse 
õpetus „Jumal ja maailm on üks ja seesama" ütleb 
sedasama, mis atheistide põhjusmõte: „Ei ole ifiklist 
Jumalat."

Keskaja hirmuwalitsuse ajal kiusati atheismust, 
nagu kõige hirmsamat ilmawaadet, tule ja mõegaga 
taga. Kui juba ewangeliumis „jumalawallatu" ini
mene kurjategijaga ühele astmele seati ja kirik temale 
jumalasalgamise eest igawefi põrgu piinast tõotas, 
siis ei olnud imeks pannagi, kui iga ristiinimese nime 
kandja atheismusest eemale hoidis. Praegugi kardetakse 
jumalasalgawalt looduseuurijalt, kes kõik oma 
elu tõe otsimisele pühendanud, igasugust kurja; kuna 
wariseerlil, petis jumala-tunnistaja, kes ruma
laid kirikukombeid ilma teadmata kaasa teeb, heaks 
riigikodanikuks ja kaaselanikuks peetakse, ka siisgi, kui 
ta oma „usku" sugugi tundma ei õpi ja hoopis kõlwa- 
Lumat elu elab. See eksiarwamine kaob küll alles 
siis, kui looduse tundmine ja sellest tekkiw õpetus, et 
Jumal loodusega ühine on, üleüldiseks 
saamad.



Teadmine fa usk.
Sisu: Tõe äratundmine ja selle hallikad: tunde

meelte t.gewus ja kujutuste liitmine. Tunde-meeled 
ja mõtlemise elundid. Tundeuneelte erijõuud. Selle 
edenemine. Tundmuste selgitus. Tunde-meelte suur 
tähtsus. Tundmustega äratundmise piirid. Teadus
lik armamine ja usk. Teaduslise (loodusliku) ja 
kiriklise (üleloomulise) uskude põhjusmõttelik male. 
Ebausk looduserahwaste juures. Usutunnistus. 
Ilmlik kool. Meie isade usk. Spiritismus. Ilmu
tused.

Kõik teaduse püüded on tõe äratundmise 
poole sihitud. Meie tõsised ja wäärt teadmised kanna- 
wad real — asjalikku — iselaadi ja sünniwad kujutus
test, mis tõsidusega kokku käiwad. Tõsi küll, meie ei 
suuda asjaliku ilma sisenüst olemust ära tunda, ei 
suuda „asja iseeneses" mõista. Kuid erapooletu, armus- 
taw tähelepanemine ja wõrdlemine juhiwad meid tead
misele, et wälise ilma muljendid kõigi arusaajate inimeste 
peale, kelle peaaju ja tunde-meeled korralikus olekus 
on, täitsa ühte moodi mõjuwad, ühelaadilist kujutusi 
nende maimus sünnitades. Niisuguseid kujutusi nime
tame meie tõsisteks, ja usume, et nad olewate 
asjade kohased on, nii kaugelt kui meie äratundmise 
jõud ulatab. Meie teame ju, et niisugused juhtu
mised ja asjad täitsa olemas on ja mitte meie luule
lennu wiljana ei ilmu.

Äratundmise hallikad. Tõe äratundmine 
põhjeneb kahe isesuguse, aga üksteisega lähedases ühen- 
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duses olewa looduslise tegewuse pea!: esiteks — inimene 
tunneb osju oma tunde-meelte waral, ja tcisels — 
ta liidab selkombel saadud muljsndifi kujutusteks. 
Wiimase tegewuse jaoks on m õ t l e m i s e - e l u n d id, 
ergukawa keskmine, juhtiw osa; kuna tunde-meeled 
ergakawa wälist, äärmist osa sünnitawad. Ergukawa 
üleüldse on kõigi! rohkem edenenud loomadel kõige 
tähtsamaks kehaosaks, nende waimlise, hingelise tegewuse 
juhtijaks.

Tunde-meeled. Inimese tunde-meelte tegs- 
wus, mis igasuguse äratundmise aluseks 
on, edenes pikkamisi ja wähe haawal sellelt astmelt- 
kuhu ta kõrgemate imetajate, iseäranis ahwide juures jõud
nud. Kõrgematel imetajatel, mis klass üleüldiselt wäga 
kõrgele astmele edenenud loomast esitab, on tunde
meeled ühelaadiliselt ehitatud ja käiwad ühesuguste 
süfikaliste ja keemia seaduste alla. Meeled on ajaloo
likult kujunenud, igal pool ühesarnaselt. Nagu kõigil 
loomadel, oli ka imetajatel tunde-meelte tegevus liht
sate nahani ulatawate erkude ülesandeks; alles pikema 
aja jooksul harjusiwad üksikud ergu-kogud iseäraliste 
ärritustega (walguse, soojuse, kõla jne.) nii kaugelt 
ära, et neid palu kergemalt tunnewad, kui muid. Nii 
hästi silme-wõrgunaha ja kõrwa-kuulme rakukesed, kui 
ka haistmise rakukesed ninas ja maitsmise rakukesed 
keele peal kujunesiwad lihtsatest nahaerkude rakukestest, 
mis Lerwet keha katmas. Selle imestusele "sundiwa 
asjaloo kohta tõendusi leidub tähelpanekutest, mis ini
mese ja loomade idude kaswamise juures tehtud. Loo- 
duseteadus on seaduse awalikuks teinud, et iga loom 
oma kaswamisel, idust kuni täieliku küpsuseni, kõik need 
astmed läbi teeb, mis tema efiwanemate rida kujutab, 
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muidugi palju lühendatult. Nii on imetaja looma- 
idukene teatud ajajärkudel lima-eluka, fiis kalade, sisa
likkude jne. taoline. Sellel edenemise teel on järkufi, kus 
loomakene hoopis ilma tundmuse-elunditeta on; hari
likud naha ergud suudawad kõigi meelte kohuseid täita. 
Alles hiljemalt omandawad üksikud elundid omale 
teatud mõedul eri-jõudusi.

Tunde-meelte erijõududest. Tunde-meel
te erijõududel, s. o. niisugusel asjakorral, kus teatud 
ergukogud ainult teatud tundmust wastu wõtawad ja 
edasi annawad, on määratu tähtsus inimese tunde-elu 
peale. Nii annab nägemise-erk ainult walguse tund
must edasi, kuulmise-erk üksnes kõla, haistmise-ergud 
ainult lõhna jne. Hoolimata sellest, missugune mõju 
erku ärritab, edasi antaw muljend on ikka ühelaadiline, 
näit, tugew hoop silma peale sünnitab hoobisaajal 
teatud walguse tundmust. Neist, üksikute tundemeelte 
erijõududest (mille tähtsust suur kehategewuse uurija 
Johann Müller kõige esmalt täitsa kujutas) on palju 
ekslisi järeldusi tehtud, nimelt dualifilise ilmamaale 
kasuks.

Mõned mõttetargad hakkasiwad kinnitama, et 
peaaju (wõi hing) ainult kindlasti piiratud ergu-ärri- 
tusi ära tunneb, ja et selle järele ei wõi wälise ilma 
olemisest ja omadustest mingisuguseid järeldusi Leha. 
Kahtlew (skeptiline) mõtteteadus jõudis otsusele, et 
wälise ilma olemine waewalt usutaw on; kuna kõige 
käredam idealismus wälise ilma tõsiduse hoopis maha 
salgas — tema kinnituse järele asuwat wäline ilm üks
nes meie mõttekujutuses.

Neid eksitusi lahendades peame meeles pidama, 
et tunde-meelte erijõuud ei ole mitte algusest saadud. 
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muutmata jäänud omadused, waid alles aegade jooksul, 
pikema harjumise ja oludega kokkusünnitamise läbi 
tekkinud. Üleüldise töö-jaotuse seaduse järele käies 
wõtsiwad mõned ergurakukesed ülesannete täitmise oma 
peale; ühed hakkafiwad walgusekiirtega, teised heli- 
laenetega jne. sõprust sobitama. Pika, ülipika aja 
jooksul muutis nende erkude asupaik oma kuju ja tegu- 
wiifi, enda ülesande wäljakujunemise kohaselt; ühtlast 
muutufimad ka tunde-ergud, mis saadud muljendist 
peaajule edasi andma pidiwad. Loomulik suguwalik 
täiendas neid meelte asupaikafi ja wiimaks, mõne 
aasta-miljoni pikkuse Löö waral, lõi imestamise määri- 
lised kuulmise ja nägermse meeled —kõrma ja sil
ma. Nende ehitus on nii otstarbekohane, et mõtelda 
wõib, nagu oleks nad „waremalt mõeldud plaani" 
järele walmistatud. Kuid iga tunde-meele ja tema 
erkude omadused kujunefiwad aegamisi harjumise ja 
harjutuse, s. o. oludega kokkusünnitamise waral; päran
damise teel läksiwad omadused ühe põlwe käest teise 
kätte. Albrecht Rau on seda õpetust oma suurewiifi- 
lises kirjatöös „Empfinden und Denken; physiologische 
Untersuchung über die Natur des menschlichen Verstan
des" (Tundmus ja mõtlemine; phyfiolcgiline uurimine 
inimese mõistuse loomu üle) sügawalt põhjendanud. 
Seal seletab ta õieti Mülleri seadust tunde-meelte eri
jõududest; peale selle on ka tundemeelte ja aju wahe- 
kord terawalt kujutatud; iseäranis tähelepanemisewääri- 
line on tema wiimane peatükk „tundmuste mõttetea
dusest," ja mina hoian täiesti tema mõtete poole.

Tundemeeltega äratundmise piirid. 
Inimeste ja muude selgroo-elajate tunde-meelte tege- 
wuse arwustaw wõrdlemine andis teadusele suure hul
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ga ülitähtsaid tõeasju: suurem osa neist langeb 19. 
aastasaja ja nimelt tema teise poole uurimiste wiljaks. 
Iseäranis suure õigusega wõib seda mõlemate kõrgesti 
edenenud „ilutundeliste" meelte — silma ja kõrwa koh
ta ütelda. Need mõlemad elunoid on selgroo-elajatel 
palju keerulisema ehirusega, kui muudel loomadel; ka 
selgroo-elajate idudel käib nende edenemine iseäralist 
rada. See iseäraldus, mis aga kõigile selgroo-elaja- 
tele (kaladele, sisalikkudele, kahepaiksetele, lindudele ja 
imetajatele) omane, kui ka nende tunde-meelte ühtlus 
tõendawad, et kõik selgroo-elajad on ühisest estwane- 
mate-tõuust wälja kaswanud. Kuid tõuu enese sees 
ilmub mitmekesidust üksikute elundite edenemises ja 
arenemises; selle põhjuseks on, et üksikud loomaliigid 
isesuguseid eluasemeid otfifiwad ja nende tingimiste 
mõjul ühte ehk teist elundit rohkemalt ehk isemoodi 
Larwitasiwad, kui teised.

Oma tundemeelte poolt ei ole inimene mingil 
juhtumisel täielikum ega rohkem edenenud, kui teised 
selgroo-elajad kokku wõetult. Linnu film suudab wäi- 
keseid asju kauge maa peal palju paremini ära tun
da kui inimene. Paljudel imetajatel, iseäranis kõrbes 
elutsewate! kiskjatel, kabja kandjatel, närijatel jne. on 
kuulmine palju terawam kui inimesel, need loomad 
kuulewad kõige wäiksemat krõbinat wäga kauge maa 
pealt; suba suured ja wäga liikuwad kõrwalestad on 
nende loomade kuulmise terawus tunnistajateks. Laulu
linnud on muusikalisest küljest palju kõrgemal kui suur 
osa inimesi. Hulgal imetajatel, iseäranis kiskjatel ja 
kabjakandjatel on haistmine terawamaks arenenud, 
kui inimesel; haistmise terawuse poolt seisab koergi 
inimesest palju kõrgemal. Isegi alamate tundmuste, 
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maitse, nahatundmuse, sugutunde jne. poolt ei seisa 
inimene kõige kõrgemal edenemise astmel,

Arusaadaw on ka, et meie ainult niisuguste tund
muste üle otsustada wõime, mis meil endil osaks. 
Kuid mitmel loomatõuul on muidgi tundmuseid,mis meile 
wõerad. Näituseks on kaladel ja muudel wees elawatel 
selgroo-elajatel naha sees iseäraline tunde-meel, mis isesu
guste tunde-erkudega ühendatud. Kalakeha külgedel on 
pikk limane kanal, mis pea lähedal mitmeks arguneb. Neis
se kanalitesse ulatab rohkesti ja õige harulist erkust, 
mille otsad hoopis iseäraliseks kujunenud. Arwatawas- 
Li lubab see elund kalal rvee rõhumises ja muudes 
omadustes muutumist tunda. Mõnelgi looma klassil 
on tunde-meelte elundist, mille tarwitust meie ei 
tunne.

Neist lugudest näeme, et inimese tundmused nii 
terawuse kui hulga poolt õige piiratud on. Oma tunde
meelte, iseäranis silma ja katsumise-meele waral tun
neme meie ainult ühe osa omadustest, mis uurimise 
all olewatel asjadel osaks. Aga ka seegi osaline ära
tundmine ei ole täielik, sest mere elundid on puudu
likud; tunde-ergud ei suuda ju muud teha kui saadud 
muljendist ajudele edasi anda.

Kuid need puudused ei tohi meid takistada tunde
meeltes, iseäranis silmas, kõige kõrgemaid elundist 
nägemas; tunde-meeled ja mõtlemise elundid on kõige 
kallimaks kingituseks, mida loodus inimesele teinud. 
Albrecht Rau'l on täiesti õigus, kui ta ütleb, et „terwe 
teadus ei ole pärisalt muud midagi, kui 
tunde-meeltega äratundmine. Teadus ei 
salga meelte läbi saadud muljendist maha, waid selgi
tab neid. Tunde-meeled on meie kõige esimesed ja
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kõigeparemad sõbrad; ammu enne mõistuse ärkamist 
ütleb tundmus inimesele, kudas ta talitama peab. 
See, kes tundmuseid ülepea eemale tõrjub, et nendega 
ühendatud hädaohtudest wabaneda, talitab sama ruma
lasti kui inimene, kes enda silmad wälja pistab, kartes 
et need kunagi midagi halba näha wõiksiwad, wõi 
käed maha raiub, et need iialgi wõerast wara ei wõ- 
taks." Sellepärast ei lähe Ludwig Feierbach sugugi 
liiali, kui ta kõiki mõtteteaduse kamast, usutunnistust 
ja asutusi, mis tundmust kõrwale tõrjuwad, mitte ainult 
ekslikkudeks, waid lausa kahjulikkudeks nimetab. Ilma 
tunde-meeltsta ei ole mingisugune äratundmine wõi- 
malik. Juba 30 aastat tagasi (Bonnis 1878) katsusin 
ma — tunde-meelte arenemisest kõneledes — ära näidata, 
missugust suurt kasu Darwini õpetus äratundmise edene
misele ja tundl-meelte tegewuse õigele hindamisele 
saatnud.

Teaduslik arwamine ja usk. Kõrgesti 
edenenud haritud inimene ei lepi selle puuduliku tead
misega, mis ta oma tundc-meelte abil wälise ilma 
kohta wõidab. Ta katsub tunde-meelte waral saadud 
muljendist ühendada, kujutusteks kokku liita ja nende 
ühteseadmise waral üleüldist pilti osja kohta wõitm 
Kuid seegi äratundmine jääb poolikuks ja puudulikuks, 
kui luulejõud mõistusesse kogunud kujutuste wahefi 
ei täida ja üksikuid juhtumist terweks kujmuste rongiks 
ei liida. Seal juures sünmwad uued kujutuste ja 
järelduste kogud, mis tuntud tõeasju selgitawad ja 
mõistuse ja põhjenduse nõudeid täidawad.

Kujutusi, mis meie teadmise wahefi täidawad wõi 
tõeasjade puudumisel nende asemele astuwad, wõikstme 
„usuks" selle sõna kõige laiemas mõttes nimetada-
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Niisugune on lugu igapäewases elus. Kui meie mõne 
asja üle täitsa kindlad ei ole, siis ütleme warsti: „ma 
usun selle nii olewat." Selles mõttes mängib „usku
mine" teaduses suurt osa; meie arwame, et kahe näh
tuse wahel teatud ühendus leidub, ehk see ühendus 
meile küll weel kindlasti tundmata on. Kui siin põh
juste otsimisega tegemist, siis loob teadus omale 
Hypothese (põhjendama arwamise). Siisgi lepib 
teadus ainult niisuguste hypothesedega, mis inimliku 
äratundmise piiridest wälja ei lähe ja waremalt tun
tud tõsiasjadele wastu ei räägi. Niisugune on näitu
seks füsikas õpetus eeteri laenetawast liikumisest; keemias 
atomide Hypothese jne.

Kui meie aga terwet nähtuste rida, m:s ükstei
sega ühenduses, ühise põhjuse waral selgitada tahame, 
siis saame teadusliku Leoria. Nii teorias tui ka 
hypotheses on „usk" (ieaduslikus mõttes) tormiline; 
ka siingi peab luulelend neid wahesi täitma, mis mõis
tuse poolt äratuntud nähtuseid ja olust lahutamas. 
Seega ei ole teoria muud midagi, kui tõele liginemine; 
wäga mõimalik, et praegune Leoria mõne teise, pare
mini põhjendatud Leoria läbi kõrwale tõrjuLatse. Ikkagi 
on teoria igas teaduses tingimata tarwilins, sest ainult 
tema suudab nähtuseid ja tõeasju kindlate põhjuste 
ettetoomisega seletada. Kes teoriat ei salli ja tea
dust ainult „kindlaks tehtud tõeasjade" peale ehitada 
tahab (nagu mitmedgi uuemad looduseuurijad püüa- 
wad), ei rahagi wist põhjuslist ühendust ilmumusts 
ja tõsiasjade wahel ära tunda.

Üleüldise ligitõmbamise õpetus täheteaduses (New
ton), kosmologialine gaasi-teorm (Kant ja Laplaes), 
jõuu põhjusmõtted füsikas Mayr ja Helmholtz), ato- 
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mistline õpetus keemias (Dalton), walguse laenetamise 
õpetus (Huygens), rakukeste õpetus elu-teaduses (Schlcy- 
den ja Schwan), Lamarcki ja Darwini edenemile-õpe- 
Lus — need kõik on wägewad, määratuma tähtsusega 
teoriad; nad seletawad looduse nähtuste ilma, ühte 
ainust põhjust kõigi ühe loodusewalla sündmuste 
aluseks wõttes; nad tõendawad, et kõik ühe teaduse- 
walla nähtused kindla sidemega ühendatud on ja ühise 
jõuu tagajärjena ilmuwad. Alusjõud ise wõib meile 
ka täitsa tundmatuks jääda, ehk tema kohta luuakse 
ajutine Hypothese. „Raskuse jõud" ligitõmbamise ja 
ilmade tekkimise teoriates, „jõud" — energia — üleüldse 
olluse kõrwalt, „eeter" walguse-õpetuses ja elektriwäe 
Leorias, „atom" keemias, „elaw ollus" eluteaduses, 
„pärimus" edenemise õpetuses — kõik need ja nende 
taolised põhjusmõisted ei ole kahtlema mõtteteaduse 
seisupaigalt muud midagi, kui „lihtsad umbarwamised" 
ja teaduslise usu tagajärjeks; aga kõik need mõisted 
on teadusele tarwilikud, kuni nende asemele parema', 
hypotheset ei saada.

Usk ja ebausk. Teaduslik uskumine läheb 
neist mõttekujutustest, mida kiriku-usk looduse
nähtuste selgitamiseks tarwitab, juba loomu poolest 
kaugelt kõrwale; kiriku-usu mõttekujutusi ja mõisteio 
wõib usuks, selle sõna kitsamas tähenduses nimetada. 
Harimata inimeste meeles lähemad need kaks usku
mise laadi õige sagedasti segamini, mitmesuguseid ekst- 
arwamisi sünnitades; sellepärast arwan ma tarmilikuks, 
nende põhjusmõttelist mähet terawalt toonitada „Kirik
lik" usk on alati imede sisse uskumine ja ilmub 
sellepärast looduslikule mõistuse-usule leppimata wasta- 
seks. Kiriklik usk lepib üleloomuliste nähtustega ja 
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on ko ebausu nime ära teeninud. Ebausk läheb 
„mõistlikust teaduse usust" sellega lahku, et ta üleloo- 
muliste jõudude ja nähtuste olemist tõeks peab, ehk 
need küll teadusele tundmata ja ekslikude muljendite ja 
mõttekujutuste tagajärjeks on. Ebausk käib selgesti 
ära tuntud looduse-seaduste wastu ja on sellepärast 
mõistmata.

Ebausk loodu serahwaste juures. 
Rahwasteteaduse edenemise wara! oleme üheksateistküm 
nendama aastasaja jooksul hulga ebauskudega, mis 
praegugi weel harimata, looduse rahwa'te seas walit- 
semas, ruttamaks saanud. Neid ebausu arwamisi üks
teisega ja muistsete rahwaste esialgsete usu-seletustega 
wõrreldes leiame wäga palju ühiseid joonest; sagedasti 
wõime selgeks reha, et nad ühest hallikast tekkinud, 
ühise alus-põhjuse mõjul. Nende sünnitajaks on loo
duslik mõistuse igatsus, tundmata nähtu
seid tuntud põhjustega selgitada. Ise
äranis kindlasti wõib seda nähtuste kohta, mis ini
mestele hädaohtu ahwardawad wõi neis hirmu ära- 
tawad, ütelda; niisuguste nähtuste hulka peab arwama 
äikese ja kõue, maawärisemise jne. Isegi metsrahwastel, 
kes kõige madalamal hariduse astmel seisawad, on tun- 
giw igatsus, niisugustele nähtustele põhjuseid leida; see 
igatsus on weel kõrgemate loomade, primatide, päran
duseks lugeda. Samasugune tarwidus leidub praegugi 
weel mitme selgroo-elajate liigi juures. Koer, kes kuu 
wõi lehwiwa lipu peale haugub, ei ilmuta selle juures 
mitte üksnes hirmu, waid ka selguseta soowi tundmata 
nähtuse põhjuse leidmiseks. Metsrahwaste usud on 
oma alguse osalt niisugustest ebausklikkudest arwamis- 
test saanud, osalt jälle esiwanemate mälestuste auus- 
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tamiseft, kui ka mitmesugustest hingelistest tarwidustest 
ja harjumisest.

Haritud rahwaste ebausud. Praegused 
haritud rahwad peawad oma usulist arwamisi nagu 
mõneks kõrgemaks waimliseks waranduseks ja seawad 
neid looduse-rahwaste „toorest ebausust" palju kõrge
male, seltskond ülistab hariduse edenemist, mis teda 
ebausust olewat wabastanud. Kui ekslik arwamine! 
Asjalik arwustaw uurimine ja haritud ja harimata 
rahwaste uskumiste wõrdlemine näitab meile, et need 
usud ainult wälise kuju poolt üksteisest lahku lähemad; 
sisemine tuum, on neil kõigil ühesugune. Mõistuse 
waatepaigaft ei ole kõige wabamõttelisem kiriklik usk, 
mis looduseseaduste wastu käiwate imede sündimisega 
lepib, muud midagi kui mõistmata ebausk, nagu meist? 
kodukäijate uskumine, mis metsrahwaste seas walit- 
semas.

Kui praeguste haritud rahwaste usulisi arwamisi 
pealiskaudseltgi waatamise alla wõtta, siis leiame 
warsti, et wanad, esiwanematelt pärandatud ebausu- 
mõisted seal suurt osa mängiwad. Kristlaste uskumi- 
sed maailma loomisest, Jumala kolmainsusest, Maria 
patuta sündimisest, Kristuse ülestõusmisest ja ümber- 
muutmisest jne. — kõik see on lausa luule, mis mõist
liku looduse-uurimisega sama wähe kokku sünnib, kui 
mitmesugused Muhamedi, Juudi ja Brama uskude 
õpetused. Tõsine „uskuja" peab seda usku, milles ta 
kaswanud, tingimata õigeks, muid waleuskudeks ja 
eksijateks pidades Mida kindlamalt mõni usk ennast 
„üksinda õigeks" peab ja mida tugewamalt ta seda 
arwamist kaitseb, seda ägedamalt peab ta teiste uskude 
wastu sõdima, ja seda rohkem märatsemaks lähewad 
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ta usu-sõjad, mis suures hariduse-ajaloo raamatus 
kõige kurblikumaid lehekülgesi sünnitawad. Ja ikkagi 
tõendab erapooletu „selge mõistuse arwustus" meile, 
et kõik kiriklise uskumise laadid ühtemoodi maled ja 
mõistmata on, ja et need kõik ühesarnatselt luulelennu 
ja arwustuseta mälestuste wiljana ilmuwad. Mõist
lik teadus peab kõiki neid kiriklikka uskumist ebausu 
nähtustena kõrwale tõrjuma.

Usutunnistuse d. Mõetmata kahju, mida 
uskuw inimeste-sugu aastatuhandete jooksul ebausu 
läbi kannatanud, ei ilmu kusagil nii selgesti kui just 
alalises „usutunnistuste" wõitluses. Ususõjad oliwad 
kõige merisemad sõdade hulgast, mida inimesed kunagi 
pidanud; usulised wahed sünnitawad kõige raskemaid 
tülist, on kõige sagedamalt perekondade ja üksikute ini
meste õnne häwitajateks. Lugeja, tuleta meelde neid 
miljonist inimest, kes kristlaste tagakiusamistel, ristiusu 
wäljalaotamisel, islami ja usupuhastuse wõitlustes 
kui ka inkwlsttfioni koorma all hukka saanud. Wõi 
mõtelge selle õnnetumate hulga peale, kes usulikkuds 
arwamiste lahkumineku sunnil perekondlisest seisukorrast 
ilma jäänud ja kodumaalt wälja rändama pidanud. 
Aga kõige kurjemat mõju awaldab kusagil riigis wali!- 
sew usk siis, kui riigiwalitsus teda politikaajamiseks 
tar vitama hakkab ja lastele koolides nõndanimetatud 
„Jumala seaduseid" sisse tuupida laseb. Sellega asen
datakse lastele juba elu algusel ebausk südamesse. Iga 
mõistlik inimene peaks ilmalikkude koolide asu
tamist nõudma; niisuguseid koolist, kus usuõpetus õpe^ 
asjade hulgast wälja heidetud oleks

„Meie isade usk." Määratu tähtsus, mis 
laiades seltskonna kihtides usuõpetusele osaks antakse, 
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põhjeneb mitte üksnes selle peal, et tagurlisemad riigid 
kiriku mõju all seistes oma alamaid wägiwallaga ühe 
ehk teise usu tunnistamisele sunniwad, maid ka suure 
wisaduse najal, misga seltskond manu kombeid ja 
„tundmuste tarwidust" kinni hoiab. Iseäranis sagedasti 
kuuldub tõendust, et waja olewat auustamist „meie 
isade usu" wastu alles hoida. Tuhanded luuletused ja 
jutud ülistawad isade arwamiste alahoidmist iga ini
mese kõige tähtsamaks kohuseks. Kuid uskude aja
lugu näitab warsti, kui wäga ekslik see arwamine 
on. „Walgustatud" 19. aastasaja teisel poolel walit- 
sew Luteruse usk on hoopis teine, kui sama aastasaja 
esimese poole uskumine, ja weel rohkem läheb La 18. 
aastasaja protestantismusest lahku. See omalt poolt 
on jälle hoopis teine ast, kui nende „isade" usk, kes 
17. ehk 16. aastasajal elanud. Usupuhastus, mis 
orjakstehtud mõistuse paawstide wägiwalla alt wabas- 
tas, sünnitas katoliklaste seisupaigalt kõige hirmsama 
waleufu. Isegi katoliku kiriku usulistes arwamistes 
on wiimase aastatuhande jooksul tähtsaid muudatust 
juhtunud. Ja weel, lui rohkesti hiljuti ristitud „paga
nate" usk nende, isade usulistest arwamistest lahkub! 
Iga iseseiswalt mõtleja inimene loob omale enda 
kohase usu, mis „isade usust" suuresti lahku läheb, sest 
iga inimese ilmamaade on tema aegse seltskonna hari
duse astmega kokkukõlas. Mida kaugemale meie hari
duse ajaloo sisse tungime, seda selgemalt näeme ära, 
et kuulus „isade usk" n ole muud midagi, kui ükslugu 
muuiuwate eba-uskumis e kogu.

Spiritismus. Praegune uskumine mai
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mude olemisesse, spiritismuse ja okkultismuse*)  
uskumised on kõige tähtsamad ebauskude seast, mis 
haritud ilma peale mõju awaldawad. Imelik ja seal 
juures ka kurb nähtus — miljonid haritud inimest on 
täisti selle ebausu wõimuses; isegi mitmed tähtsad 
looduseuurijad ei suuda neist eksiarwamistest wabaneda. 
Rohkel armul on spiritistlisi ajakirjast seda tontide ja 
kodukäijate usku laiematesse seltskonna-ringidesse kand
mas, ja meie „parema seltskonna" üilmcd ci häbene 
sugugi „maimust" wälja kutsumast, kes koputawad, kirju- 
Lawad, „teisest ilmast" teatust toomad jne. Spiritist 
lased Loetumad selle peale, et paljud auusto.tud loo
duseuurijad nende arwamiste poole Hoidmat. Saksa
maal nimetatakse muu seas Zöllneri ja Fechneri nimest, 
Jngiisemaa! Wallace't js Cwox'i. Nmde eksttust 
mõib elama luule-lennuga ja wähese arwustama jõuga 
wõrrelda, aga ka selle asjaoluga, et lapsepõlwes sisse- 
tuubiiud õpetused manogi mehe mõttewiifi peate 
sügawat mõju awaldawad. Pealegi oli osam spiritift 
Slaide, kes kuulsatest Leipzigi katsetest o^a wõtnud, Zöll- 
nerit, Fechnerit ja Wilhelm Weberit lausa petnud; 
Slaide oli lihtne kelm ja wöeti selle eest wastutusele. Ka 
paljud teistefigi suurtest „spiritismuse imedest", mida 
hoolsa uurimise alla wõtta suudeti, kaldustwad peenl- 
ma phk lihtsama pettuste hulka. Nõndanimetatud 
mediumid (enamasti naisterühmad) on enamasti kas 
llht petised, wõi wäga rohkesti LrritaLawad isikud.

*) Okkultismus — on üleüldine mmetus kõigile loo- 
dusenähtustele ja waimlistele ilmuwustete, mida — nagu mõnin
gad mõtlewad — teadusele tuntud jõudude ja seaduste waral 
seletada ei suudeta.

Ilmutused. Uskude arenemise tee oli küll
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pikk ja laialdane, fiisgi on suuremalt osalt uskudel 
üks ühine alus, ja pealegi weel niisugune, mis usule 
laiades, wähema haridusega ringkondades kõige kindla
mat tuge muretseb. Kiriku-usud kinnitawad, et elu- 
saladuste otsustamine mõistuse abil wõimata on; 
nendele mõistatustele wõib üksnes üleloomulisel teel, 
ilmutuse läbi lahendamist leida;Iellest^ järeldawad 
nad, et usu õpetused „jumalikud seadused" inimese-sugu 
kõlbüfi waateid ja elukombeid juhatama peawad. Nii
sugused „jumalikud ilmutused" on paljude muinas
lugude ja waga-juttude aluseks, mis siisgi täitsa ini
mese mõistuse kohast iselaadi kannawad. Tõsi küll. 
Jumal, kes „ilmutust teeb," ei ilmu alati mitte inimese 
kujul, waid sagedasti kõue, äikese, maru, maawänse- 
mise warjul jne. Kuid ilmutus ise, mida Jumal 
kaasa toob, on täitsa inimlik; ta on käsk, mis täitsa sel 
kombel kokku seatud ja awaldatud, nagu inimene hari- 
liselt oma peaaju ja kõri waral annab. India ja 
Egiptuse uskudes, Greeka ja Rooma Muinaslugudes, 
Talmudis ja Koranis, Wanas ja Uues Testamentides 
mõtlewad, künslewad ja talitawad jumalad just samati 
kui inimesed. Ilmutused, mille waral jumalad meile 
olemise saladust seletada ja sügawmd ilma-mõistatufi 
lahendada tahawad, on täitsa inimeste luule
lennu wiljaks. Tõde, mida usklik neis ilmu
tustes leiab, on inimese luuletus, ja lapselik uskumine— 
lihtne ebausk.

Tõsist ilmutamist, s. o. mõistliku äratundmise tõsist 
hallikat wõib üksnes loodusest leida. Suur taga- 
wara tõsiseid teadmisi, mis inimlise kultura waranduste 
seas kõige kallimaks osaks, on ainult tähelepanemiste 
ja katsete waral kogunenud; kui ka mõistuse kujutuste 
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ja järelduste kaudu, mida inimene oma tunde-mkelte 
läbi wõidetud muljenditest teinud. Iga mõistlik ini
mene, kelle ajud ja tunde-meeled loomulikus korras, 
leiab wabast looduse tähelepanemisest selle tõsise ilmu
tuse ja peaseb sellega ühes ebausust, mida kiriku-usu 
„ilmutused" temale peale sundinud.



III.

Teadns fa ristiusk.
Sisu: Kõige uuema loodusereaduse ga kristlise 

ilmawaate wahelise wastolu suurenemine. Wana 
jMuus usk. Teaduse kaitsemine kristlise ebauiu, ise
äranis paawstide kallalekippumise wastu. Neli 
ajajärku ristiusu edenemises. I. Esialgne risti- 
u s k (kolm^aastasada). Neli ewangeliumi. Pauluse 
raamatud. ,11. Paawsti wõ iMu.s. Hariduse 
langemine keskajal. Ajaloo wöltsimine katoliku kir- 
ikkude ^poolr. Papismus (paawsti-wõimu õpetus) 
ja teadus. Papismus ja ristiusk. III. Usupu
hastus: Luterusßia Kalwin. Walgustuse ajajürk. 
IV. Uheksa.eistkumneiloama mrstasaja wälisp idine 
ristiusk. Paawsti sõjakuuluru^ mõistuse ja tea
dusele. Paawsti ilmeksimatus. Läkitused kogudus
tele. Neitsi Maria patuta sündimine.

19. aastasaja iseäralduste ssas üks kõige tähtsa
matest on, et wastolu teaduse ja ristiusu wahel alati 
terawamaks läheb. See lugu on täitsa loomulik ja 
kõrwaletörjumata; looduseteaduse edenemisega, mis en
diste aastasadade wõitudest kaugele mööda jõudnud 
ühtlast mõistab seltskond ikka enam ära, kui kõlb- 
mata need saladuslised ilmawaated on, mis mõistust 
nõnda nimetatud „ilmutuste" alla alandada tahtfiwad. 
Sarnaste saladusliste ilmamaadele hulka kuulub 
ka ristiusk. Mida kindlamalt praegune tähe
teadus, süfika ja keemia looduseseaduste kitsendamata 
walitsust terwes ilmalaotuses näitawad, ja Laimetsa- 
dus, looma- ja inimese- elu teadused sedasama terwe 
elulise ilma kohta tõendawad, seda ägedamalt püüab 
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ristiusu õpetus ühes dualistlise metasüfikaga neid loo- 
duse-jõudufi nõndanimetatud waimu-elu wallast eemale 
tõrjuda; ehk küll wiimane muud midagi ei ole, kui 
osakene asude ja erkude tegewusest.

Suur usuteadlane Dawid Friedrich Strauss 
on seda leppimata waenlust, mis praeguse teaduslise 
ja äraiganud usulise ilmawaadete wahel walitsemas, 
ülikenasti. Oma wiimases kirjatöös „Wana ja uus 
usk" (Der alte und der neue Glaube) awaldab ta kõigi 
meieaegsete teadusemeeste mõtteid, mis lapsepõlwes 
külge kaswatatud kristlise ilmawaate ja looduseteaduse 
leiduste kokkupõrkamist kujutawad; see raamat ilmutab 
kõigi nende aateid, kes mõistust ebausu wastan- 
diks seada julgefiwad ja kes täielise, rahustama ilma- 
muüte järele tarwidust tunnewad. Auusa ja julge 
wabamõtlejana suutis Strauss paremini weel, kui minul 
korda läinud, wastolusi uue ja wana usu wahel ära 
näidata. Ka Eduard Hartmann tõendab omas 
raamatus, mis ristiusu lagunemise üle kirjutatud, 
nende wastolude leppimata olekut ja otsustawa wõü- 
luse tarwidust. Wõitlus elu ja surma peale ei jää 
tulemata.

Paljude raamatute hulgast, mis 19. aastasaja! 
ilmunud ja ristiusu õpetusest ja sisust kõnelewad, on 
järgmised iseäranis tähelpanemise wäärilised: Dawid 
Straussi „Das Leben Jesu" (Jeesuse elu), 1864. a.; 
üheteistkümnes trükk ilmus 1899.; Ludwig Feuerbachs 
„Das Wesen des Christentums" (Ristmsu tuum), 
Paul de Regla „Jesus von Nazareth" (Jeesus Natsare- 
tist) ja S. E. Verus'e „Vergleichende Ueberficht der vier 
Evangelien" (Nelja ewangeliumi wördlew ülewaade).

Neile, kes Straussi, Feuerbachi kui ka Draiperi 
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kirjatööst lugenud, näib liialduseks olema, et mrie meelgi 
terme peatüki selle küsimuse jaoks pühendame. Aga 
meie peame tarwiliseks, kiiret pilku selle suure mõitluse 
ajalooliku edenemise peale heita, peaasjalikult sellepärast, 
et wiimasel ajal on kiriku tungimised teaduse peale 
üleüldse ja edenemise teoria wastu iseäraloi ükslugu 
suurenenud. Kahjuks on mitugi põhjust, mis teadusele 
ähwardawat hädaohtu suursadamad, nimelt seltskonna 
waimline seisk, aga ka tagurluse woolud politikalife, 
ühiskondlise ja kiriklise elu mallas. Kes minu tõenduste 
üle kahtleb, wõtku waewaks mitmesuguseid kristliste 
finodide ja Saksa riigipäewa protokollist mitmuste 
aastate jooksul läbi maadata. Samati awaldamad 
mitmed ilmlikud walitsused tungi, oma kurjema Vaen
lasega — kirikuga— Võimalikult sõbralisesse ühenduses
se astuda; selle tagajärjeks on aga nimetatud wasm 
lase mõju alla sattumine. Ühinemise eesmärgiks on, 
mabat maimu ja waba teaduslist uurimist ühisel jõul 
alla surudes piiramata malitsust kätte saada.

Meie ei wõi toonitamata jätta, et siin teadus on 
sunnitud ennast kiriku ja tema rohkete abiliste 
pool! toimepandawate kallalekippumiste wastu kaitsma; 
ega ta tahagi mingisuguseid ülekohtuseid kallaletungi
mist kiriku wastu ette wõtta. Kõige pealt peame tea
dust katoliku kirikluse (paawsti wõimuse — papismuse) 
ehk uttramontanismuse wastu kaitsema; mitte ainult 
sellepärast, et „püha" katoliku kirik teistest kristlistsst 
kirikutest tugewam on, maid et temal imestamise Vääri
line korraldus ja politiline osawus omadusteks. Wäga 
sagedasti saab looduse-uurijate ja muude õpetlaste 
poolt arwamisi kuulda, et katoliku kiriku ebausud teiste 
ebauskudest sugugi pahemad ei ole, ja et nad mõistusele 
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ja teadusele loomulisteks waenlasteks on, teistega 
ühesugusel mõedul. Põhjusmõttelikult on see arwamine 
õige, aga tegelikkude järeldustega ei wõi leppida, sest 
katoliku kiriku wõitlus teaduse ja mõistuse wastu, 
mille juures rahwahulkade rumaluse kohaseid sõjariistu 
otsitakse, toob wõrdlemata suuremat kahju, kui teiste 
ristiuskude waenlus.

Ristiusu edenemine. Meie peame risti
usu ajaloolist edenemist lühidaltgi tähele panema, kui 
tahame ära mõista, missugust määratumat mõju risti
usk inimlise hariduse veale awaldanud ja kui suures 
waftolus ta teadusele ja mõistusele seisab. Ristiusu 
edenemise aega jagame meie nelja osasse: I. Esialgne 
ristiusk (kolm esimest aastasada); II. pa^vismus 
(12 aastasada, neljandamast kuni wiieteistkümnsdamani); 
M. r ef o r ma st i on (3 aastasada, kuueteistkümnenda- 
mast kuni kaheksateistkämnendamani); IV. prae
gune wälWpidine ristiusk (üheksateistkümnes 
aastasada).

I. Esialgne ristiusk walitses kolme aasta
saja jooksul. Jeesus, auusameelne, inimsstesugu armas
taja prohwet õpetaja seifis oma waimlise edenemise 
poolt palju madalamal, kui Greeka hariduse kandjad. 
Tema tundis ainult Juudarahwa mälestusi ja õpetusi; 
ta ei jätnud ka ühtegi kirjarida järele. Täitsa tundmata 
olewad tal need ilmatundmise alused, mida Greeka 
mõttetarkus ja looduseteadus juba mitusada aastat 
waremalt üles leidnud. Hallikateks, mille läbi meie 
Jeesust ja tema õpetust tundma saame, on neli swan- 
geliumi ja Pauluse raamatud. Nelja ewange- 
liumi kohta teame meie, et nad 325. aastal Nikäa 
kirikukogule ilmunud 3l8 piiskopi poolt suure hulga 
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üksteise wastu käiwate käsikirjade seast >wälja waliti. 
Muist piiskoppifi soowitasiwad 40 ewangeliumi õigeks- 
tunnistamist, teine osa hoidis kõigest nelja ewangeliumi 
wastuwõtm se poole. Waidlejad piiskopid ei suutnud 
kudagi lepitusele jõuda, ja siis otsustati paluda, et 
Jumal ise näitaks, missugused ewangeliumid õiged on. 
Kõik raamatud pandi altari alla ja piiskopid hakkafi- 
wad paluma, et ekslikud kirjad, mis inimeste käte töö 
on, altari alla jääkfiwadgi ja õiged raamatud, mis 
tõsist Jumala ilmutust fisaldawad, altari peale ilmuks. 
Nii juhtusgi! Neli ewangeliumi — kolm efimist on 
Matteuse, Markuse ja Luuka jutustuste järele 
teise aastasaja algul kokku seatud, kuna Joannese ewan- 
gelium alles teise aastasaja keskel krrja pandud ole- 
wai — ilmusiwad altari peale ja sellest ajast peale 
hakati neid ristiusu tõsisteks alusteks pidama, 
ehk nad küll iga sammu peal üksteise wastu kõnelewad. 
„Uskmatale," kes seda ^hüppamist altari peale" ime- 
lilkuks ja uskumataks peab, tuletan muid lugufi meelde, 
mis sama uskumata on; näituseks „maimude koputa- 
mised," mida praegu weel miljonid „haritud" spiritist- 
lased usuwad; sojad miljonid ristiinimesed usuwad 
praegu weel oma surematust, ülestõusmist peale surma 
ja Jumala kolmainsust; kõik need õpetused ei käi selge 
mõistuse wastu mitte sugugi rohkem ega wähem, M 
nelja ewangeliumi imelik hüpe. Inglise usuteadlane 
Saladin (Stewart Ross) harutab seda küsimust ligemast 
oma kirjatöös:s„Jchowa's gesammelte Werke" (Jehowa 
teoksete kogu), mis piibli uurimise põhjal Juudi- ja 
risti-usu kpelusi arwuslab.

Nelja ewangeliumi kõrwal tunneme meie 13 mit
mesugust Pau, luse raamatut, mis suuremalt 
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hulgLlt apostel Pauluse kirjuiud ei ole. Õiged Pauluse 
raamatud — selleks peab arwustus üksnes nelja: raa
matud Rooma ja Galata rahwale ja mõlemad raama
tud Korinthuse elanikkudele — on palju waremalt kirju
tatud km neli ewangeliumi ja fisaldawad ka wõrdle- 
mata wähem „imest", pealegi püüawad Pauluse kirjad 
ristiusku mõistliku ilmawaatega ühte sünnitada, aga 
ewangeliumite kohta ei wõi me seda ütelda. Selle- 
pärc-st ei wõta uuema aja aateline usuteadus 
ewangeliumifi oma aluseks, maid toetab Pauluse õpe
tuse peale»'; nii et teda suurema õigusega „Pauluse 
usuks" nimetada mõib. Apostel Paulus, kes Kristusest 
märksa rohkem ja palju asjalikum oli, äratab weel 
selle läbi huwitust, et ta segarahwuseft oli. Kõige uue
mad ajaloolised uurimised on selgeks teinud, et apostel 
Pauluse isa greeklane ja ema — juut olnud. Lapsed, 
kelle wanLmad nende kahe, üksteisest õige lahkummewa 
rahwLtõuu hulka kuuluwad, on wäga sagedasti rohkete 
b puändide omanikuks; seda wõrme ka praeguselgi 
aja! näha. Semi tõuu painduw luulekujutus ja Aria 
rahwatõuu arwustaw, mõistus on üksteisele tihti wäga 
kasuloowaks täienduseks. Selle läbi selgub asjalugu, 
miks Pauluse õpetus warsti palju suurema tähtsuse 
wõitis, kui esialgne Kristuse oma. Pauluse õpetust 
wõib täie õigusega uueks ilmuwuseks pidada, mille 
Vanemateks Juudi usk ja Greeka mõttetarkus oliwad. 
Samasuguseks segatud õpetuseks on ka neoplatonismus.

Omas waadetes Kristuse esialgse õpetuse ja püüete 
peale (kui ka mitme tähtsa nähtuse peale tema elus) läk- 
stwad usuteadused seda rohkem lahku, mida terawamalt 
ajaloolme arwustus (Strauss, Feuerbach, Renantja.) 
asjalugusi õiges walguses näitas ja neist erapooletumaid 
järeldusi tegi. Esialgsest Kristuse õpetusest on suur ligimese- 
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põhjusmõte ja temast wälja woalaw kõlbluse-möiste 
tänapäewani jõuu sisse jäänud. Kuid need õpetused 
oliwad juba mitu aastasada enne Kristuse aega tun
tud ja tarwitusel. Esimeste aastasadade kristlased 
oliwad suuremalt osalt kommunistideks, jaolt 
sotfialdemokratlasteks ja kui praeguse aja 
walitsuste waadete järele käia, peaks neid kõiki tule ja 
mõegaga häwitama. -

II. Papismus. Katoliku usk ja paawsti walit- 
sus. mida ka watikanismuseks, ultramontanismuseks 
wõi lihtsalt papismuseks nimetatakse, on inimese-soo 
hariduse olus üheks kõige suurematest suurustest. 
Kõigist ajamarudest hoolimata wõib ta praegugi oma 
wägswusega uhkustada. 410 miljoni ristiinimese hul
gast- keda maailmas eida, on 225 miljoni Rooma
katoliku usku, 75 miljoni õigeusulifi ja 110 miljoni 
protestantifi. Tuhat kahesaja aasta jooksul on papis
mus Europa waimlise elu täitsa enda orjusesse köitnud. 
Kuid Asias Afrikas ei saanud ta suuri wõitufi. Astas 
arwaiakse 503 miljoni Buddha usulisi olewat; 138 
miljoni tunnistawad Brama usku ja 120 miljoni on 
Muhamedi usku. Iseäranis terawalt ilmus papismuse 
mõju keskajal; siis surmati waba mõtlemine hoopis 
ära ja teaduste edenemine pandi mõneks ajaks seisku. 
Klassikaline muinasaeg, tuhat aastat enne Kristuse 
ilmumist ja esimesed aastasajad peale selle, oliwad ini- 
mesesoo waimlise elu õitseajaks. Paawstide kareda 
walitsuse all lämbus igasugune waimline elu, kõik 
sadus suikus unesse, ja selle poolt wõib kesk-aega 
küll tooruse ajajärguks nimetada. Meile wõidakse was- 
tata, et kesk-ajal teised küljed waimuelus edenesiwad, 
nimelt kunst, luule ja mõtteteadus. Kuid unustada 
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ei tohi, et kõik see haridusline tegewus pidi walitsewat 
kirikut orjama, ega tõstnud, maid surmasgi weel mai
mu wabadust. Rooma kirik tegi oma ainumaks üles
andeks, inimest tundmata „igawese, hauataguse elu" 
wastu walmistada; La õpetas looduse põlgamist ja 
tõrjus looduse tundmaõppimise hoopis kõrwale. Pööre 
paremusele algas alles kuueteistkümnendamal aastasa
jal, usupuhastuse ilmumisega.

Hariduse langemine keskajal. Meie 
peaksime oma ülesande piiridest wälja minema, kui 
tahaksime kõike hariduse langemist kujutada, milles 
katoliku kiriku walitsus kaheteistkümne aastasaja jook
sul süüd olnud. Keskaja iselaadi kujutamiseks wötame 
ühe kõige targema Hvherüollerni sugust riigimalitseja 
üteluse. Friedrich Suur ütles, et ajalugu Konstantin 
Suurest luni usupuhastuseni tundma õppides peab 
tingimata arwama, nagu oleks terwe maailm 
siis hullumeelne olnud. L. Büchner kujutab selle
aegset hariduse langemist wäga ilusti ja lühidalt omas 
raamatus „Über religiöse und wissenschaftliche Welt
anschauung" (Usvlikust ja teaduslikust ilmawaatest). 
Ajalooteadlased Ranke, Droiper, Kolbe, Svoboda ja 
teised kirjsldawad erapooletumalt seda hirmust seisu
korda, kuhu Europa keskajal sattunud; selle tõendusi 
leidub ka haridus-ajaloo mälestustest, mis sellest kõige 
kurwemast ajajärgust meie päiwini järele jäänud. Hari
tud katoliklased, kes õiglaselt tõtt tunda igatsewad, 
peakfiwad nende hallikate poole pöörama. Praegune 
katoliku waimulikkude kirjandus awaldab haritud maa
ilma peale suurt mõju. Praegugi weel tarwitatakse 
„uskliku rahwa" petmiseks tõeasjade ärasegamist ja mit
mesuguste imelugude luuletamist; tuletame kas mõi
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Lourdes'is üteldawasti juhtunud imetegude kirjeldusi 
meelde. Jesuitide petmised on sama kõrgel astmel, kui 
lihtrahwa kergeusklik meel ja arwustuse puudus, mis 
teeb, et kõik, mida kirik õpetab, tingimata õigeks peetakse.

Papismus ja teadus. Ajalooliste sünd
muste seast, mis kõige paremini katoliku wägiwalla 
nurjatust inimeste-sugu waimlise elu wäljal ilmutawad, 
on wisa ja äge wõitlus, mida kirik teaduse wastu peab, 
meile kõige huwitamam. See wõitlus oleks pidanud 
ristiusu tekkimise juures algama, juba siis kui usk 
mõistusest ülemaks seati ja mõistuse käest täielist sõna
kuulmist usu wastu nõuti; pealegi pidas ristiusk maa- 
pealist elu üksnesMewalmistuseks tulemase, hauataguse 
elu wastu; selle tagajärjel pidas ristiusk igat teadus- 
list uurimist asjataks. Kuid järjekindel wõitlus teaduse 
wastu algas neljandamal aastasajal, iseäranis peale 
Nikäa kiriku-kogu (a. 325), mille juhatajaks Byzanzi 
keiser Konstantin oli. Keiser Konstantin, keda 
„Suureks" nimetama hakati, selle eest et ta ristiusu 
riigiusuks tõstis ja Konstantinopoli linna asutas, oli 
iseloomu poolt hoopis alatu, filmateener ja mõrtsukas. 
Näituseks, kui wõidurikkalt papismus teaduste wastu 
wõidelnud, wõime looduseteaduste surutud seisukorda 
kesk ajal nimetada. Waimlised rikkused, mida klassika
line minewik meile pärandanud, häwitati ära wõi 
korjati tarwitamisest kõrwale; aga timukad ja tuleriidad 
muretsefiwad selle eest, et iga „waleusuline," s- o. ise- 
seiswalt mõtleja inimene, oma mõtteid hoolega warja- 
ma pidi. Iga „waleusuline," kes niisugust ettewaatuse 
nõuet täita ei suutnud, langes tuleriidale ohwriks. 
Niisugune saatus tabas suurt monistilist mõtteteadlast 
Giordano Brunot, samati ka usupuhastajat Johann
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Husfi ja sadatuhandeid muid „tõe tunnistajaid." 
Keskaja teaduste ajalugu on näituseks, kudas igasugune 
iseseisaw mõtlemine ja iseseisaw uurimine papismuse 
surumise mõjul häwinefiwad.

Papismus ja ristiusk. Tõfise ristiusu 
kallimaid ja paremaid omadust, mida meie tingimata 
häwinewast „maailma-usust" oma uude monistilisesse 
usutunnistusesse üle kandma peame, leiame üksnes 
Kristuse ja tema kõigeauusameelsemate järelkäijate kõb- 
lrste ja ühiseluliste arwamiste seast. Tõsi küll, õige 
inimesearmastuse, salliwuse ja inimsuse kõrgemad põhjus
mõtted ei olnud mitte ristiusu algusliseks omanduseks, 
aga ristiusk suutis neid wõidukalt elusse kanda sellel raskel 
pöõriajal, kui klassikaline ilm juba hukatuse äärel seifis. 
Kuid papismus suutis neid kristlikkust wooruseid lausa 
wastupidisteks muuta,^sealjuures neid endise mantli 
alla warjates. Kristliku ligemise-armastuse asemele 
asus märatsew waen muu-usuliste wastu; toore taga
kiusamise ohwriks langefiwad mitte üksnes paganad, 
waid ka need kristlikud usulahud, kes oma healt katoliku 
kiriku õpetuste wastu tõsta julgefiwad. Terwes Eu
ropas märatsefiwad „ketserikohtud" ja ketserite — wale- 
usuliste piinamine sünnitas piinajatele määratumat 
lõbu, nende „kristliku ligemise armastuse" tungi täi
tes. Aastasadade jooksul pühkis paawsti wõimus maa
pinnalt kõik maha, mis tema teel risuks oli. Kuulsa 
inkwifitori Torkwemada käsu peale on üksi Hispanias, 
aastatel 1481—98, üle kaheksa tuhande „waleusulise^ 
elusalt ära põletatud; üheksakümnel tuhandel „wale- 
usulisel" wõeti warandus ära ja nad heideti mitmesu
guste kergemate karistuste alla. Keiser Karl V. walit- 
suse ajal langes praegustes Hollandi ja Belgia riikides 
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umbss 50,000 immest kiriklise werejänu chwriks. Ja 
sellel ajal, kui õhk piinalawate inimeste oigamistest 
mürises, woolafiwad terme maailma rikkused Rooma 
kokku. Ja arwatawad „maapealsed Jumala asemikud" 
ja nende abilised (kes suuremalt osalt ägedad jumala- 
salgajad oliwad) elastwad igasugu kõlwatustes. Prant- 
susetõbine ja pilkaja paawst Leo X. on korraks ütelnud: 
„Kuipalju kasu see muinasjutt Jeesusest 
Kristusest meile juba toonud on!" Sellel kiriku- 
malitsuse ajal oli Europa seltskonna seisukord wäga 
hirmus. Igal pool walitses seodalismus, orja pida
mine, „Jumala armust" saadud wägiwalla õigus ja 
munga tahtmine; waesed orjad tundfiwad end õnnega 
koos olema, kui neile luba anti, oma wiletsaid urtsi- 
kuid waimlikkude wõi ilmalikkude kurnajate maade peale 
ehitada, Kuni meie päiwini ulatawad jäljed sellest 
kurwast ajast, mil teadusest ja haridusest üksnes salamah
ti kõneleda tohtis. Büchner ütleb selle kohta: Rumalus, 
maesus, ebausk ja 11. aastasajal seaduseks tehtud preest
rite wallali-elu ebawoorusline mõju oliwad sel ajal 
malitsemas, paawstide wõimust ükslugu suurendades. 
On wälja arwatud, et sellel papismuse hiilguse ajal 
üle kümne miljoni inimese „kristliku armastuse" ohw- 
riks langefiwad. Aga kui palju miljonist weel preest
rite abielu keelduse, salajate pihtimise ja südametunnis
tuse wabaduse keelamise ohwriteks langes! „Uskmata" 
mõttetargad, kes Jumala mitte- olemise kohta tõendust 
korjafiwad, ei ole seniajani üht kõige tähtsamat tõen
dust nagu tähele pannudgi, nimelt seda, et Roomas 
asuwad „Kristuse asemikud Jumala nimel" 
kõigehirmsamaid kuritegufi ilma karistuseta teha 
Wõifiwad.^
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III. Msupuh astus. Haritud rahwaste aja
loos, mida kõige maailma ajalooks nimetame, loetakse 
„uue aja" algamist usupuhastusega, samati kui keskaja 
algust — ristiusu asutamisega. Ja niisugune "jaotus 
on täitsa õige, sest usupuhastusega ühes algab ka 
ahelassepandud mõistus eülesärkamine; 
samati on ka teadustel, mida kristlise papismuse raudne 
rusikas kaheteistkümne aastasaja jooksul surunud, uuesti
sündimine kätte jõudmas. Juba wiieteistkümnendama 
aastasaja keskpaigal hakkas haridus laiali tungima, 
nimelt raamatutrükkimise kunsti ülesleidmise tagajärjel; 
selle aastasaja lõpul oli Europa tunnistajaks suurtele 
sündmustele, mis ühtlasi kunstide uuesündi- 
misega (Renaissance) ka teadustele ärkamist ette 
walmistasiwad; üheks kõige tähtsamatest niisuguste 
sündmuste hulgast oli Amerika ülesleidmine (1492)« 
Kuueteistkümnendama aastasaja esimesel poolel tungis 
looduse tundmine kiiresti edasi ja lõhkus sel ajal walit- 
sewa ilmamaale alused. Näituseks, Maghellan 
sõitis (1522. a.) ümber maailma, sellega ära näidares, 
et maailm tõesti kera kujuline on; 1543. aastal seadis 
Kopernikus uuele maailmadekawale aluse. Kuid 
nende leiduste kõrwal jääb päew, mil Martin 
Luter us Wittenbergi kiriku puust ukse külge oma 95 
küsimust üle lõi, 31. (19.) oktober 1517. a., üleilmliselt 
tähtsaks päewaks, sest siis murti wangikoja uks, mille 
taga papismus 1200 aasta jooksul mõistust kinni hoid
nud. Suure usupuhastaja tähtsust on aga mitmelt 
poolt liialdama hakatud. Selle wastu on neil uurijatel 
täieline õigus, kes kinnitawad, et Luterus ebausu 
mõistetest, millest piibel kubiseb, lahti peaseda ei suut
nud. Näituseks kaitses ta usku ffülestõsmise sisse, 
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samaü õpetas ta pärispatu olemist, inimeste saatuse 
ettemääramist jne. Ta tõukas Kopernikuse õpetuse 
taewakehade jaotusest tagasi, sest piiblis seiswat, et 
„Josua ei käskinud maad seisma jääda, maid päikest." 
Luterus ei mõistnud oma aegseid suuri politikalifi 
pöördeid ja liikumisi, iseäranis arusaamatu oli ta 
laialdase talupoegade liikumise wastu. Weel hullem 
oli Geneve usupuhastaja Kalwin, kes 1553. aastal 
laskis targa hispanlase, tohter Serveto tuleriidal ära 
põletada, selle eest et Serveto Jumala kolmainsuse 
wastu wõitles. Üleüldse ei wiiwitanud usupuhastuse 
märatsejad oma kangemate waenlaste, paawstide, 
weristesse jälgedesse, astumast; nad ei ole sellest 
eeskujust ka Länapäewanigi wabaneda suutnud. Õnne
tuseks sünnitas usupuhastus koledaid werewalamisi: 
Prantsusemaal hugenottide tagakiusamise ja Pärtli-öö 
tapmise, Italias meriseid jahipidamist waleusuliste 
peale, pikad kodusõjad Jnglisemaal ja kolmekümne 
aastase ususõja Saksamaal! Kuid st'sgi wõiwad 16. ja 
17. aastasada sellega uhkustada, et nad on inimeste 
mõttejõule maba tee awanud ja mõistuse paawstide 
rusumise alt peastnud. Ainult selleläbi saiwad mitme
sugused arwustawad mõtteteadlased ja looduseuurijad 
töötamiseks mahti. Rohke teaduste edenemine mis 
selle tagajärjeks oli, wõitis kaheteistkümnendamale aas
tasajale „w ajlgus t u se ajajärgu" nimetuse.

IV. Wülispid.ine ristiusk 19. aastasa
jal. Üheksateistkümnes aastasada on ristiusu aialoos 
neljandamaks ja wiimaseks ajajärguks. Küll oli juba 
eelmistel aastasadadel arwustawa mõtteteaduse ja 
looduseteaduste edu tunda; aga 19. aastasajal jõudis 
teadus weel igas sihis kiiresti edasi; nüüd algab ini
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meste waimuelus uus aste, nimelt monisti Life 
looduslise ilmamaale kaswamine. Juba 19. 
aastasaja alustusel pandi põhja uuele inimeste-teadu- 
sele (siin oli Cuvier'i wõrdlewal anatomial suur 
mõju) ja uuele eluteadusele (alustajaks oli Lamarck). 
Warsti ilmufiwad Saksamaal Baer, loomaidude õpe
tuse asutaja (1828), ja Johann Müller, wõrdlewa 
phyfiologia elulekutsuja. Wiimase õpilane Theodor 
Schwann awaldas 1838. aastal ühes M. Schley- 
de n'iga rakukeste teoria. Weel waremalt (1830. a.) 
oli Layell maakera edenemist loomuliste põhjustega 
seletanud ja tõendanud, et taewalaotuse kujunemise 
seadused ka maakera kohta makswad on. Wiimast 
mõtet awaldas Kant teatawasti juba 1755. aastal. 
WiimaLs leidsiwad Robert Mayer ja Helmholtz 
(1842. aastal) seaduse, et üleüldine jõuuhulk ei kahane 
ega kaswa, ja täiendasiwad seega La voifieri õpe
tust, kes oli ära näidanud, et olluste hulk kunagi ei 
kahane. Kõiki neid ehitust looduseteaduste wallas 
kroonis Charles Oravtn 1859. aastal oma õpetusega, 
mille järele looma- ja taimetõuud ühiste seaduste järele 
edenenud. Darmni edenemise-õpetus oli 19. aastasaja 
looduse-teaduses kõige tähtsamaks lüliks.

Aga missugust seisukorda praegune risti
usk laialdase looduseteaduste edenemise wastu wõtab? 
Kõige pealt hakkas kuristik ristiusu enese peawoolude 
wahel kaswama; ühelepoole jäi wanameelne papismus, 
terele poole sattus edumeelsem Protestantismus. Wana
meelne kiriklus ja katoliku waimulik seisus (sellega 
ühes ka „O geusuline ewangeliumi ühendus") 'pidiwad 
muidugi waba maimu wägemalele wõitudele kangesti 
wastu sõdima. Nad hoidfiwad oma tarretanud põh- 
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jusõpetustest kinni ja nõudfiwad, et mõistus ennast 
nende alla alandaks. Wabameelsem Protestantismus 
paindus ikka enam monistilise pantheismuse poole ja 
püüdis kaht wastupidist põhjusmõtet kokku lepitada. 
Ta tahtis selgeks tehtud looduse seaduste ja neist^tehta- 
wate järelduste tõekspidamist kõigist lisandustest puhas
talud usuga ühte liita; seal juures ei jäänud aga 
kiriku-usuft, selle sõna õiges mõttes, suurt midagi järele. 
Need kaks woolust on praeguses usuelus äärmisteks; 
nende wahel leidub hulgana muid, kes oma õpetustest 
lõpulist järeldust reha ei julge. Sellega ühes on laie
matesse ringkondadesse arwamine tunginud, et kirikline 
ristiusk olewat igasuguse põhja jalge alt ära kaotanud, 
ja et uus monistiline usutunnistus wõib temalt ainult 
ra tähtsaid kõlblist põhjusmõtteid laenata. Kuid walit- 
iewa ristiusu wälised wormid jäiwad kõikumata, sest 
nad on, edumeelse politika kaswamisest hoolimata, riigi 
tegelistele nõuetele õige kohased. Sellepärast on hari
tud ringkondades uus usuline ilmamaade, mida wälis- 
pidiseks ristiusuks nimetada wõib, maad 
wõtnud. See ei ole muud midagi, kui wäga kurwastaw 
„usuline wale." Mox Nordau on oma huwitawas 
raamatus „Die konventionellen Lügen der Kulturmensch
heit" (Haritud seltskonna kombe-waled) wäga ilusti 
ära näidanud, missuguseid kokkupõrkamist nende filma- 
kirjaliste kristlaste tõsise arwamise ja wälise tunnistuse 
lahkuminekust tekkida wõib.

Looduseteadlise ilmatundmise edule oli suureks 
wõiduks, kui teaduse kõige wägewam ja wisam wastane, 
papismus, üheksateistkümnendama aastasaja keskel 
wana näokatte maha heitis ja õiglasele teadusele 
werist sõda kuulutas. Üksteise järele ilmufivad kolm 
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selget ja tähtsat kuulutust, mille eest praegune teadus 
ja haridus „Kristuse asemikule" tänu wõlgnewad. 
Kõige pealt, detsembri-kuul,1854. a., kuulutati kindlaks 
tõeks õpetus neitsi Maria ilma patuta saa
midest. Kämme aastat hiljemalt needis „püha isa" 
oma kuulsas läkituses kõik praeguse hariduse 
ja teaduse ära; läkituse lisaks loeb ta kõik mõistliku 
mõtteteaduse alused, mida meie teadus tõeks tunnista
nud, üleS ja neab nad ära. Weel kuue aasta pärast, 
13. (1.) julil 1870. «. kuulutad paawst iseenese ja 
oma eelkäijad ilmeksimatuks. Sellest wõi- 
dust teatati imestawale maailmale wns päewa hiljemalt, 
18. (6.) julil 1870, selsamal päewal, mil Prantsuse 
keiser Preisimaale sõda kuulutas. Waewalt kaks kuud 
hiljemalt oli see sõda paawstide wõimust märksa 
wapustanud.

Paawsti ilmeksimatus. Eelpool nime
tatud kolm tähtsamat õpetust, mida papismus 19. aas
tasaja jooksul wälja kuulutanud, ^oliwad mõistusele 
nii selgeteks kõrwalopsudeks, et isegi kõige usklikumad 
katoliklased nende kasu uskuda ei suutnud. Marikani 
kiriku koosolekut healetafiwad 451 piiskoppi paawstide 
ilmeksimatuse poolt, 150 selle wastu; peale selle oli 
suur hulk piiskoppist, kes sellest kardetawast healetami- 
sest osa wõtta ei tahtnud, koosolekult ära jäänud. 
Kuiv warsti selgus, et targal ja inimeste hinge-elu tund
ja! paawstil oma arwamisega suurem õigus oli, kui 
arglikkudel piiskoppidel, sest kergeusuline ja pimestatud 
rahwahulk wõttis selle wõimatuma õpetuse waimustu- 
sega wastu.

Terme papismuse ajalugu, nagu seda tuhanded 
usaldusewäärilised hallikad ja ajaloolised dokumendid 
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tunniStawad, ilmub erapooletumale waatlejale nurja
tuma male ja pettuse ühendusena, hoolimata tungimise
na kitsendamata ilmaliku ja waimuliku ainuwalitsuse 
poole ja tõsise ristiusu kõrgemate kõlbluse käskude 
mahasalgamisena. Katoliku kirik ei tunne tegeliselt ei 
armastust inimestesugu wastu, ei alandust ega õiget 
meelt, ei kasinust ega waesust. Pikka paawstide rida 
ja Rooma piiskoppifi, kelle seast paawstid waliti, lige
malt maadates leiame, et suurem osa neist oli kõige 
nurjatumaid filmateenrifi ja petiseid, paliud koguni 
kurjategijaid. Kuid need kõigile tutt^awad aja
loolised tõeasjad ei sega praegugi miljonist 
„haritud" uskujaid katoliklafi „selle püha isa ilmeksi
matust" tõeks pidama, ilmeksimatust, mi^a see paawst 
ise wälja kuulutanud; need ei sega protestanti usulisi 
würstifi praegugi meel Roomas, paawsti (enda kõige 
kurjemat Vaenlast!) kummardamas käia"; nad ei keela 
Rooma paawsti teenritel ja nõumeestel praegugi Saksa 
riigipäewal Saksa riigi saatust juhtimast, — sest rahwas, 
kellel politiline nägemine ja arwustaw mõtlemine Väga 
Viletsad, lepib sellega.

Läkitus teaduse wastu. Eelmistest kol
mest tähtjast teost, mille waral praegune papismus 
oma ainuwalitsust peasta ja kindlustada katsus, on 
läkitus, millega paawst 1864. aastal teaduseid ära 
needis, meile kõige tähtsam. See läkitus ühes oma 
lisaga on sellepärast iseäranis huwitaw, et ta mõistu
sel ja teadusel iseseiswa tegewuse hoopis maha salgab; 
mõisrus ja teadus peawad termiga usu, s. o. sellesama 
„ilmeksimatu paawsti" alla heitma. Hirmus meele
paha, mida see tagurline nõue kõigis haritud ja ise- 
seiswalt mõtlewates seltskonna osades äratas, oli ka 
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täiesti läkituse koleda sisu kohane.
Kolmas paawsti õpetus, Jumalaema patu

ta s a a m i s e st, on wististi wähema tähtsusega kui 
eelmised kaks. Siisgi peab katoliku kirik, ja ka muist 
kindlausulifi protestantisi (näit. „Ewangeliumi ühen
dus") seda wäga tähtsaks. Weel praegugi peawad 
miljonid ristiinimesed oma pühaks kohuseks wandega 
kinnitada, et nad Jumalaema patuta saamist usuwad. 
Paljud usklikud kinnitawad koguni, et Maria isegi, 
nagu ka Jeesus, .Pühast maimust sündinud." Nähta- 
Masti on see imeline jumal nii ema kui tütrega lähe
dases ühenduses olnud, ehk igapäewases keeles üteldud 
— ta oli iseenesele äiaks. Wördlew ja arwustaw usu
teadus on hiljuti tõeks teinud, et ka seegi muinasjutt, 
nagu paljud teisedgi ristiusu lood, algupäraline ei ole, 
waid Vanematest uskudest, nimelt Buddha usult 
laenatud. Niisugused muinasjutud oliwad ammu enne 
Kristust Indias, Perstas, Wäike-Afias ja Greekamaal 
tuntud. Kui kuninga tülrsl wõi mõnel teisel kõrgemast 
seisusest tüdrukul laps sündima juhtus, siis kuulutati 
enamasti mõni „jumal" wõi „pooljumal" lapse isaks; 
eesolewal juhtumisel anti see osa saladuslise „püha 
maimu" hooleks.

Need „armastuse lapsed" oliwad sagedasti wäga 
anderikkad ja ilusad; seda seletati „jumala" pärandu
seks. Sarnatsed wägewad „jumala pojad" leidstwad 
muistsel ja kesk ajal rohket auustust, kuna praeguse aja 
kõlblus neile „seaduslikkude wanemate" puudumist 
süüks paneb. Sedasama wõib ka „jumala tütrekest" 
ütelda, ehk need waesed lapsed küll kõigewähematgi 
süüdi ei ole, kui neil „seaduslik isa" puudub. Igaüks, 
kes klassikalise muinasaja imeilusaid wagajuttufi tunneb. 
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teab ka, et Greeka ja Rooma „jumalate" arwatawad 
pojad ja tütred kõrgemale immejeaatele kõigeligemale 
jöudfiwad. Tuletagu lugeja kas wõi Fsus'e laialdast 
seaduslist ja seadusewastast perekonda meelde

E vangeliumid teawad meile jutustada, kudas 
neitsi Maria „pühawaimu käbi käima peale jai," 
Matteus ja Luukas teatawad, et Juudi neitsi Maria 
oli puusepp Joosepiga kihlatud, aga ei saanud mitte 
mehest raskeks, maid püha maimu läbi. Matteus üt
leb (p. I, s l9): „Tema mees Joosep oli õige, ega 
tahtnud teda häbi sisse saata, ja mõtles teda salamahti 
maha jätta." Kuid ta muutis oma otsuse peale selle, kui 
talle „Issanda ingel" ilmus ja jutustas, et „see Issan
dast on". „Peaingel Gabrieli wõeruskäigust" kõneleb 
Luukas ligemalt (p. 1, salm 26—38). Peaingel Gab
riel ütelnud: „Püha waim tuleb sinu peale alla ja 
Kõigekõrgema mägi warjab sind"; selle peale annud 
Maria wastuseks: „Mina olen Issanda ümmard ja; 
mulle sündku sinu sõna järele."

Teatawasti on ingel Gabrieli wõeruskäik Maria 
juures valjudele kuulsatele kunstnikkudele huwitawateks 
piltideks ainet annud. Svoboda ütleb selle kohta: 
„Peaingel kõneleb siin wäga awalikult, õnneks ei suuda 
aga kunstniku pinsel seda lõuendi peale üle kanda. 
Siin on meil jällegi juhtumisega tegu, kus kunst luule- 
waest piibli jutustust puhtamaks, armsamaks teeb- 
Siisgi on ka kunstnikkufi leidunud, kes oma töödes 
Gabrieli seletuste kohta täielist arusaamist ilmutafiwad."

Nagu meie juba eespool nimetasime, on neli 
ewangeliumi (mida kirik õigeteks tunnistab ja ristiusu 
aluseks peab) wabalt suurema hulga esialgsete ewange- 
liumite seast, mis üksteisele samati wastu käiwad, 
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mälja walitud. „Kirikuisad" teawad 40—50 niisugu
seid „järeltehtud" wõi apokriwa ewangeliumifi nime
tada; mõned neist on Greeka, muist jälle nagu Jakob- 
use, Tooma, Nikodemuse jne ewangeliumid, ladina 
keeles kirjutatud. Jutustused, mis neis ewangeliumites 
Jeesuse elu kohta, iseäranis tema sündimise ja lapse- 
põlwe üle leiduwad, on sama mähe usuiawad kui 
need, mida meie neljast nõndanimetatud õigest ewan- 
geliumist leiame. Kuid ühes neist eemaletõrjutud halli
katest leiame teate, mis Jeesuse üleloomulise saamise 
ja sündimise mõistatust wäga lihtsalt ja loomulikult 
seletab. Selle ewangeliumi kirjutaja ütleb jargm ft: 
„Josep Pandera, Rooma Kalabria-legioni ülem, eksi
tas Petlemmist päritud Juudi neitsi Mirjami ära ja 
sai Jeesuse isaks."

Muidugi waikiwad ametlikud usuteadlased nende 
ajalooliste tõeasjade üle, sest ned ei lepi mõjuma 
wagajutuga, waid kisuwad tema pealt saladusekatte 
maha. Seda hoolikamalt peab erapooletu uurimine ja 
arwustaw mõistus neid lugufi tähele ^panema. Ja 
siis leiame, et need teated rohkem usutawad on, kui 
kõik muud sõnumid Kristuse sündimise kohta. Kõige 
pealt peame meie ju, teatud teadusliste põhjusmõlete 
sunnil, arwamisest, nagu oleks Jeesus üleloomuliste 
wõimude kaastegewusel sündinud, lahkuma. Siis jääb 
meile weel arwamine, mis uuemas ristiusus wäga 
laialdaseks kaswanud, nagu oleks Juudi puusepp Joosep 
Jeesuse isaks. Kuir see arwamine tõrjutakse ewange
liumites mitmes kohas kõige kindlamalt tagasi. Jeesus 
uskus kindlasti, et ta „jumala poeg" on, ega 
tunnistanud Josepit kunagi oma isaks. Josep jälle 
tahtis oma mõrsjat Mariat maha jätta, kui teada sai. 
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et Maria ilma temata raskejalgseks jäänud. Ta muu
tis ^ma arwamist alles fiis, kui „Jumala ingel" unes 
tema juurde ilmunud ja teda Maria juurde jääma 
manitsenud, Nagu Matteuse ^ewangeliumi esimeses 
peatükis, salm 24 ja 25, üteldud, saiwad Maria ja 
Joosep alles peale Jeesuse sündimist teineteisega 
ühte. , -

Manade kõrwaletõrjutud ewangeliumite sõnvmt 
nagu oleks Rooma pealik Pandera wõi Panteda Jee
suse tõsiseks isaks, paistab meel tõenäitlikum olema, 
kui Jeesuse iseloomu tähele paneme. Harilikult arwa- 
takse, nagu oleks Jeesus puhastwsrd juut olnud. Kuid 
mõnedgi tähtsamad omadused tema auusameslses isikus, 
mis tema „armastuse usutunnistuse" peale suurt mõju 
awaldanud, ei ole milgi! juhtumisel juutidele omaks! 
kõige sagedamalt leidub neid Aria rahwatõuu ja nimelt 
greeklasie juures. Jeesuse isa oli ka — nagu nimi 
„Pandera" tunnistab — Greeka rahwusest. Ühes 
käsikirjas nimetatakse Jeesuse isa koguni iAand o ra'ks. 
Pandora oli, nagu Greeka muinaslugudest teame, 
tfimene mullast loodud nasterahwas, imestamise wäärt 
iludusega; jumalate isa saatis temaga inimese juurde 
kasti, kuhu kõik hädad ja wiletsused kogutud, karistuseks 
selle eest, et Prometheus taewast püha tulukese (mõis- 
euse) ära warastanud.

Üliwäga huwitaw on mitmesuguste Europa rah- 
waste olekut Jumalaema romani wastu tähele panna. 
Üliwooruslikud Saksa rahwatõuud heidawad ta lihtsalt 
kõrwale; auus sakslane ja woorusega kelkija- inglane 
usuwad palju ennemalt, et Maria on .pühast maimust" 
käima peale saanud. Aga nagu teada, ei käi see kõr
gema seltskonna kõlblik waljus sugugi nende lugudega 
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kokku, mis süüdistajate tõsist seisukorda suguelu küsis 
muses kujutawad, Näituseks, aastat kaksteistkümmend 
tagasi ilmutas „Pall Mall Gazette" Londonist 
hulgana lugufi' mis näitawad, et Inglise kõrgema 
seltskonna .woorus" samasugune on, kui manal ajal 
Aabelis ehk keisrite aegses Roomas.

Romani rahwatöuud, mis petlikku woorust pilka- 
wad ja inimeste sugulise läbikäimise üle kergemalt 
otsustawad, leiawad „Maria armuloo" õige huwitawa 
olema, ja auustamine, mis Jumalaemata iseäranis 
Prantsusemaal ja Italias üles näidatakse, on sagedasti 
tema armastuse looga kõige lapsikumad ühenduses. 
Asi on niisugune, et Paul de Regla omas raamatus 
„Natsareü Jee'us teaduslikust, ajaloolisest ja ühiskond- 
lisest waatekohast" tunnistada wõib, nagu annaks ni
melt abieluta sündimine Jeesusele rahwa filmis iseära
lise auupaiste.

Mina arwafin wäga tähtsaks, eespool kõiki neid 
küsimusi, mis Kristuse kohta ette tuuakse, erapoo
letuma ajalooteaduse seisu paigalt wal- 
gustada, sest wõitleja kirik peab seda wäga tähtsaks — 
La tarwitab ju imede uskumist kõige tugewamaks abi- 
nöuuks waba ilma waate wastu wõitlemises. Kõlblik 
wäärtus, mis esialgsel puhtal ristiusul omaks oli, ja 
paremusele juhtim mõju, mida see „armastuse usu
tunnistus" inimestesugu hariduslise elu peale awaldas, 
ei seisa eespool arwustatud muinaslooliste põhjus- 
õpetustega mingisuguses ühenduses. Nõndanimetatud 
„ilmutused," mille peale need muinaslood toeta- 
wad, ei anna uuema looduseteaduse nähtustega 
milgi! kombel kokku sünnitada.



IV.

Meie monistiliue usutunnistus.
Sisu: Monismus on ühendamaks lüliks tea

duse ja usutunnistuse wahel. Haridusewõitlus. 
Riigi ja kiriku wahekord. Monistrlise usutunnistuse 
põhjusmõtted. Tema kolm ideali tõde, headus ja 
ilu Looduslise ja kristliku tõdede wastoM. Mornsmuse 
ja ristiusu wooruste sarnadus. Monistilise ja kristliku 
kunsti mastolud. Looduse pildi laienemine meie 
ajal. Maakohtade maulimine ia lõbutundmine, mida 
looduse maatlemisest leida. Looduse ilu. Maa
pealne ja houatagune elu. Monistide kirikud.

Palud tähtsad teadusemehed ja mõttetargad, kes 
momstilisle arwamiste poole hoiawad, peawad usu
tunnistust mananenud asjaks. Nad leiawad, et selge 
arusaamine maailmade arenemisest, mida meie 19. 
aa'tosaja leiduste waral kätte wõitnud, suudab nii 
hästi meie mõistuse, kui ka tundmuse tarwitufi 
täita. See waade on teatud mõttes õige, nimelt nii 
kaug-lt, kui teaduse ja usu mõisted selges ja järjekind
las monismuses kokku sulamad. Kuid ainult wähe 
mõtlejaid on selle kõrge, juba Spinoz a'le ja G o et- 
h e'le omase ilmawaate kaugusele jõudnud; suurem 
hulk haritud inimifi (pimedatest rahwahulkadest ei 
hakka ma könelemagi) on arwamises, nagu sünnitaks 
usutunnistus meie waimuelus iseäralise walla, mis 
teadusest hoopis eraldatud, aga fiisgi teadusega täitsa 
ühewääriline on.

Selleltgi waatekohale wõime meie neile kahele, 
üksteisest nähtawasti täitsa eraldatud waimuwallals 
ühendust leida; nimelt arwamises, mida ma 1892. 
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aastal Altenburgis peetud kõnes „Monismus, kui 
ülendaw lüli teaduse ja usutunnistuse wahel" ette 
tõin. Selle „looduseuurija usutunnistuse" eessõnas 
seletasin ma kõne sihti järgmiselt: „Kõige kpealt, ma 
tahaksin seltskonda selle mõistliku ilmawaatega, 
mis kõigeuuema looduseteaduse leidustest tingimata 
kujuneb, tutwustada; selle ilmamaale poole hoiawad 
peaaegu kõik tõsised ja mõtlejad looduseuurijad, ehk 
küll ainult wähesed seda awalikult ülestunnistada 
julgemad. Teiseks tahan ma u s u tun nsi 8 tu s e ja 
teaduse wahelist ühendust näidata ja mast 
olu, mis nende kahe, inimese kõrgemate waimuwaldade 
wahel ilma tarwiduseta alles hoitakse, kõrwale tõrjuda. 
Monismus täidab niihästi tundmuste tarwidufi, kui 
ka mõistuse nõudmisi põhjuste ja tagajärgede ühen
damises.

Rohke tagajärg, mis minu kõnele osaks saanud, 
näitas, et mitte ainult paljud looduseuurijad, maid ka 
hulk haritud meeste- ja naisterahwaid kõige mitme- 
sugufemates elukutsetes monistilise ilmamaale poole 
hoiawad. Ma sain hulga kirjast osawõtmise awaldus- 
tega ja minu kõne läks ootamata kiirusega laiali; 
kuni kuu jooksul müüdi temast kuus trükki ära. Seda 
ootamata tagajärge pean ma wäga kalliks, sest minu 
„usutunnistus" oli pärisalt hoopis juhtumist peetud 
kõne, mida ma ilma ette walmistuseta Altenburgi 
looduseuurijate seltsi juubelipidul ette kandsin. Muidugi 
sai mulle ka ägedaid kallalekippumifi losaks. Minu 
peale ei tunginud mitte ainult wanameelne katoliku 
ajakirjandus, igasuguste ebauskude kaitseja, ward ka 
ewangeliumi koguduste „wabameelsed," kes ennast 
küll teadusliku tõe ja selge usu eestkostjateks peamad.
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Iärgnewate seitsmes aasta jooksul omandas suur 
wõitlus uuema looduseteaduse Ua õigeusulise ristiusu 
wahel ikka ähwardawama Iselaadi, teadusele läks ta 
ikka kardetawamaks, mida suuremat toetust ristiusk selle 
aegses seltskonnas walitsewa usulise ja politilise tagur
luse poolt leidis. Mõnes riigis on tagurlus nii wägew, 
et seaduses tõotatud mõtlemise ja südametunnistuse 
wabadust ükslugu rikutakse (niisugune on lugu näit. 
Baieris). Suur usulik wõitlus, mida John Draiper 
omas raamatus „Usutunnistuse ja teaduse waenluse 
ajalugu" ülihästi kujutanud, .on meie päiwil wäga 
terawaks läinud, nii et teda wiimaste 30L°aasta jook
sul täie õigusega „harituse sõjaks nimetatakse.

Hariduse wõitlus. 1864. aastal awaldas 
paawst Pius IX oma kuulsa läkituse, sellega kõige 
teaduse wastu otsustawat wöitlust kuulutades; see 
läkitus nõuab, et mõistus „eksimata Kristuse asemiku" 
õpetuste alla pimedispidi heitma. Ses ennekuulmata*  
ja ülemeelne tungimine haritud inimesesugu kõrgemate 
»varanduste kallale äratas isegi kõige hoolimatamad ja 
kõige laisemad maimud unest üles. Sellele (1770. a.) 
järgnsw paawsti ilmekfimataks kuulutamine 
sünnitas kõigesuuremat ärewuft ja seltskond tõusis 
ägedalt oma õiguste kaitseks üles; see lubas Lulewikus 
kõige paremat loota. Iseäranis wägewalt andis 
paawsti wõimus end uues Saksa ^keisririigis tunda, 
mis alles peale 1866. ja 1871. aastate meriseid sõdafi 
Larwilikule rahwuslisele ühendusele jõudis. Põhjuseks 
oli see, et Saksamaa ühelt poolt usupuhastuse ja 
uuema waimlise wabastuse hälliks olles kahjuks ka 
18 miljoni katoliklass elukohaks on; need sünnitawad 
wägswa õigeuskliku sõjamäe, mis pimedispidi paamsti 
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käsku kuulab.WKristus ütles apostel Paulusele: „Hoia 
minu lambaid." Aga apostel Peetri „järeltulejad" 
on seda sõna teiseks muutnud: „Niida minu 
lambaid!" X

Suur riigimees, kes Saksamaad rahwuslisele 
ühinemisele ja wägewussle juhtinud, sai ka aru, kui 
kardetawad need paawsti nõudmised oliwad. Aastal 
1872 algas würst Bismark nõndanimetatud „hariduse 
wõitluse," mis peaasjalikult paawsti wõimu muudmi- 
seks sihitud oli. Hariduseminister Falk wiis sellekohased 
määrused küll targalt ja agaralt läbi; aga kahjuks 
pidiwad need kuue aasta pärast ära muudetama. 
Bismark oli küll tark inimeste tundja ja osam politika- 
mees, fiisgi ei osanud ta kolme wägewat takistust, 
mis La sihi kättesaamisele risuks ees oliwad, täiesti 
hinnata: esmalt armas La Rooma-katoliku waimulik- 
Zude kawalust ja südameta truudusemurdmift wähemaks 
kui see tõesti oli; samasuguses eksituses oli ta ka kato
liku usuliste rahwahulkade rumaluse ja kergeusu kohta, 
mille peale katoliku kirik toetab, ja kolmandaks, ei 
mõtelnud La selle peale, et äramõistmata asjad ikka 
inimeste peale mõjuwad, juba sellepärast, et see mõist
mata olemas. Juba 1878. aastal, kui omast eelkäijast 
targem paawst Leo XIII, ametisse asus, tuli Bismar- 
ki! ettewõttest taganeda. Sellest ajast peale hakkas 
Watikani mõju suurenema, ühelt poolt jesuitide süda
meta kawaluse ja osawuse läbi, teisalt jälle Saksamaa 
eksliku politika ja Saksa rahwa politikalise rumaluse 
tagajärjel. Ja üheksateistkümnendama aastasaja lõpul 
pidime selle tunnistajaks olema, kudas katoliku kiriklik 
erakond („tsentrum") Saksa riigipäewal otsuseandjaks 
tõusis; Saksa rahwa saarus on katoliku tiriklaste käes,
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ehk küll new riigi alamate hulgas waewalt kolmas 
osa leida.

Saksa haridusewõitlus wõeü kõigi wabamõtlejate 
poolt täie heakskiitmisega wastu; teda nimetati usu
puhastuse politikaliseks uuesti sündimiseks, julges, 
katseks haridust paawstide hirmuwalitsuse all Vabas
tada; terwe wabameelne ajakirjandus ülistas Bis- 
marki „uueks Lutherussks," wägewaks kangelaseks, kes 
mitte ainult rahwuslisele ühinemisele ei püüa, waid 
ta Saksamaa waimlisele wabastamisele tungib. Küm
me aastat hiljemalt, kui wõit paawsti poole jäi, tõen
das seesama ajakirjandus hoopis wastupidist; ta nime
tas haridusewõitlust kõige suuremaks eksituseks; selle 
arwamise juures on suur hulk tänapäewam jäänud. 
See lugu tunnistab ainult, kui lühike mälu meie aja
kirjanikkude! on, kui wiletsad ajaloo tundjad ja kui 
wähe mõtteteadliselt haritud nad on. Nõndanime
tatud „rahu kiriku ja riigi wahel" ei ole muud midagi 
kui lühikene puhkus, sõjajõudude korraldamiseks. Prae
gune katoliku kirik on oma isewalitsuse põhjusmotetele, 
mille poole ta juba 1600 aastat ruttab, truuks jäänud; 
La püüab ja pealegi püüab täielist wõimust 
kergeusklikkude inimeste üle; ta peab ju haritud riigilt, 
mis mõistuse ja teaduse ja teaduse õiguste esitajana 
ilmub, täielist allaheitmist nõudma. Täieline rahu 
wõib alles siis kätte jõuda, kui üks waenlastest lõpu
likult ära Võidetakse. Wõidab kas „püha" kirik, ja 
siis on „wabale teadusele ja wabale õpetamisele" ots 
käes; meie ülikoolid muudetaks Vaimulikkudeks semi
narideks ja giimnafiumid kloostriteks. Ehk jälle wõit 
langeb haritud riigiwalitsuss poole ja siis saamad ini
mesesugu haridus, wabadus ja hea elukord ükslugu 
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edenema; ja see edenemine sünnib meel kiiremalt kui 
19. aastasajal sündinud.^

Ja selle kõrge eesmärgi kättesaamiseks ^on wäga 
tähtjas, et praegune looduseteadus mitte ainult ^eba
usku ei häwita ja tema jätiseid maa pealt ära ei pühi, 
maid et ta wabaks saanud paigale uue hoone ehitab; 
ta loob mõistusse templi, milles meie uue monis- 
Lilise ilmawaate peale Loeades, käes olewa aastasaja 
„kolmainuft" jumalust — t õ d e, woor'.ust ja ilu
dust— kummardame. Nende kolme jumaliku ideali 
teenimise kujutuseks peame esmalt ende olekut praegu 
walitsewate ristiusu laadide wastu selgitama ja muuda
tust toonitama, mis aadete ümbermuutmisel juhtuma 
peawad. Asi on nii, et ristiusk (esialgsel puhtal kujul) 
kõigist eksitustest ja puudustest hoolimata wäga suure 
wäärtusega on; poolteist aastatuhande jooksul jõudis 
ta meie hariduslise elu poliälisre ja ühistondliste asu
tustega nii ligidalt ühte kaswada, ei meie sunnitud 
oleme, monistilise ^usutunnistuse kuulutamisel praegu 
olswate asutuste najale toetama. Meie ei taha rewa- 
lutfioni, waid puhastust, mõistlikku uuendamist meie 
usulises ja waimlises elus. Samal kombel, kui muist
sete greeklaste klassikaline luule 2000 aasta eest oma 
woorusts aateid jumalate näol kujutas, wõime meie ka 
enda mõistuse kolme ideali jumalannadeks nimetada. 
Meie waatame nüüd, mis meis tõe, iluduse ja wooruss 
jumalannad õieti on ja missuguses olekus nad selle
kohaste ristiusu jumaluste wastu seisamad.

1. Tõe ideal. Tõtt rvõib ainult looduse- 
äratundmise templis leida; ainumaks kindlaks 
teeks, mis selle essmärgi poole wiib, loeme meie arwus- 
tawat tähelepanemist ja mõtlemist; katselist tõeasjade 
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läbiuurimist ja nende põhjuste tundmaõppimist mõis
tuse waral. Sel kombel, selgemõistuse waral jõuame 
rõfise teaduse, haritud inimesesugu kõige kallima waran- 
duse juurde. Aga waremalt nimetatud põhjuste pärast 
peame meie igasuguse ilmutuse, mis meie mõistusele 
äramõistmata tõdefi üleloomulisel teel kätte saada 
loodab, kõrwale tõrjuma. Kuna aga kõik usutunnis- 
tused, nii juudi ja kristlaste, kui ka Muhamedi ja 
Buddha omad, lausa niisuguste ilmutuste pea! põh- 
jenewadgi ja kuna need luulelennu saladuslised sünni
tused katselisele looduseteadusele risti wastu käiwad, 
fiis on selge, et tõtt leida wõib ainult mõistliku tea
duse waral, aga mitte saladuslise usu luulelennu teel. 
Meie usume kindlasti, et ristiusk peab monis ti
lise le mitteteadusele teed andma. Tõe juma
lanna elab looduse templis, rohelises metsas, ^sinamas 
meres, lumega kaetud mägede tippudel; ta ei armasta 
umbseid kloostrikongifi, waimulikkude seminaride kitsaid 
tubast ega ristiusu kirikude suitsetamise rohust lõhna- 
waid ruumist. Meie ligineme sellele imestamisewääri- 
lissle jumalannale, loodust ja tema seaduseid tundma 
õppides, tähtede mõetmata suurt ilma pikksilma ja 
lõpmata wäikest rakukeste walda suurendamiseklaafiga 
uurides; mõtteta palwed ja teenimised, ei ka pattude 
andeksandmised ega paawsti heaks kwgvusts kogumine 
ei wii meid üht sammugi tema poole. Tõe jumalanna 
kingib meile imelist wilja äratundmise puust ja selge, 
terme ilmamaale, mitte aga usku üleloomulise „ime" 
sisse ja mõistmata lootust „igawese elu" peale.

2, Wooruste idealiga on lugu hoopis 
teistsugune kui igawese tõe aatega. Tõe äratundmisel 
tõrjutakse kiriku „ilmutused" hoopis kõrwale ja pea 
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osa antakse looduseuurimise kätte, aga wooruse 
ideal langeb meie momstilises usutunnistuses suurelt 
osalt ristiusu kõlbluse mõistega ühte. Muidugi mõtle
me meie fiin juures alguslist, esimeste kolme aastasaja 
ristiusku ja tema õpetusi, mis ewangeliumites ja apos
tel Pauluse raamatutes üles pandud; fiin ei kõnele 
meie kristlise wooruse pilkekujust — katoliklaste kõlblusest, 
mis kaheteistkümne aastasaja jooksul Europas walitse- 
nud. Kõige parema osa ristiusu woorustes, mille 
poole meiegi hoiame, loomad armastuse, salliwuse, 
halastuse ja ligemise aitamise käsud. Kuid need kõrged 
käsud, mida „ristiusu kõlbluse õpetuseks" (selle sõna 
kõigeparemas mõttes) nimetatakse, ei ole mitte ristiusus 
esimest korda loodud, maid wanematest uskudest laena
tud. Isegi kuldne õpetus, mis kõiki neid käskufi kokku 
liidab: „armasta ligemist nagu iseennast!" on mitu 
aastasadat wanem kui ristiusk. Tegelikus elus käifi- 
wad jumalasalgajad ja paganad selle loomuliku kõlbluse 
seaduse järele, kuna paljud jumalakartlikud, usklikud 
ristiinimesed temast sugugi ei hoolinud. Aga ristiusk 
tegi suure wea, ligemisearmastust (altruis- 
muft) ainumaks käsuks seades ja enesearmastust 
(egoismust) hopis kõrwale jättes. Meie monistiline 
kõlblus annab nii altruismusele kui ka egoismusele 
ühesuguse tähtsuse; kõrgema wooruse teab ta ligemise- 
armastuse ja enesearmastuse õiges ühenduses.

Iluduse ideal. Jlutuse wallas käib mois- 
mus ristiusule käretalt wastu. Esialgne puhas risti
usk jutlustas, et maapealsel elul ei olewat misgisugust 
wäärtusi; maapealset elu peeti üksnes „igawusele, haua 
tagusele" elule ettewalmistuseks, Siit selgub, et kõik, 
mida Maapealne elu pakub, kõik mis teaduses ja kuns-
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tis, ühiskondlises ja era elus ilusad leida, hoopis ilma 
wäärtuseta olewad. Tõsine ristiinimene peab iludusest 
lahkuma ja terivel maapealse elu jooksul üksinda iga
wese elu wastu walmistamisega tegemist tegema. Iga 
tõsise ristiinimese kohuseks on Põlgtus looduse wastu, 
kõigest tema iludustest ja igasugusest kunstist lahtiütle
mine; need kohustused leiwad kõige paremat täitmist 
siis, kui inimene oma wendade — inimeste juurest lah
kub, ennast piinama hakkab ja kloostri üksindusesse põge
nedes muud ei tee kui jumalat palub.

Aga ajalugu õpetab, et see ristiusuline kõlblus, 
mis loodust maha salgab, on hoopis '.vastupidiseid taga- 
jargesi sünuilanud. Kloostrid ja waimulikkude asu
kohad muutusiwad warSti habielu paikadeks; l6 aaS- 
rasajll uuudisjuttudeS lendub palju terawaid ja õigeid 
kirjeldust munkadelt w nunnadest, kes üksnes oma su
gutungi taitmnele elasiwad. „Jludllse" teenimine, mis 
klostrites õitses, käis kiidetud „maailmast äralahutami- 
sele' karedalt rvastu; sedasama wöib ütelda toredusest 
ja uhkuse-ajamisest, mis tatoliki: kiriku kõrgemate wõi- 
mumeeste seas kiiresti nwad wöttis; siis edenes ka 
kristluste kirikute ja kloostrite kauuistamiue kunsttitöö- 
dega.

Ristiu s u k u n st, Äteile wõidakse wastata, 
nagu oleks eeltuised seletused ekslikud, sest ristiusu kunsti 
olewat keskajal iseäranis, hulka suremata tööst loonud 
Toredad Gooti Bpeangi laadi kirikud, sadanded kaunid 
kabelid, tuhanded marmorikujud ristiusu pühadest ja 
weretunmstajatest, miljonid ilusaid Kristuse ja Juma- 
malaema ja pühade kujutusi —- tõik see tunnistab, et 
kaunite kunstide edenemine keskajal wäga kõrgel seis
nud. Kõik need tähtsad kunsti mälestused ei kaota 
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oma suurt iluduse-wäürtust, olgu meie otsus neis lei
duma „tõe ja luule segu" kohta missugune tahes. Aga 
mis ühendust ou sellel kunstil puhta ristiusuga, ära
salgamise usutunnistusega, mis igasugusest ainelisest 
iludusest ja kunstist, igasugusest maapealsest hiilgusest 
ja toredusest ära pööras, mis perekondlist elu ja nais- 
terahwa armastust ei misgiks hiudas, mis jutlustas, 
et maja ou „igawese elu" kehata waranduste poole 
püüda. Päriselt on ütelus „kristlik kunst" hoopis ise
enesele wastn rüükiw, Rikkad kirikuwürstid, kes kuns
tist edendasiwad, püüdsiwad selle jnnres hoopis isesu
guseid sihtisi, mil tõsise ristiusuga miugit ühendust ei 
ole. Ja peab tunnistama, et nad õrna sihile jõudfi- 
wad. Inimese maimu üksues kristliku kiriku ja 
tema kuusti poole juhtides pöörasimad uad rahma 
l o o d u s e st ja temas lvarjatud lvarauduste tuudnur- 
õppimisest, mis iseseisma teaduse areuemisele miia oleks 
mõinud, ära. Pealeselle, õige mitmesuguseid pühaku
just nähes, piltisi, mis piibli sündmusi selgitasimad, 
Mandates pidinmd usklikud riStiiuimesed igal silmapil
gul seda muiuas lugude hulka, unda usulik luuleleud 
sünnitanud, meelde tuletama. Neid muinaslugusi 
kõneldi tõeasjadena, imest usuti nagu oleks nad tõesti 
sündinud. Ilma kahtlemata on ristiusu kunst selles 
mõttes Europa seltskonnas rohked mõju amaldanud, 
nimelt just usku kinnitades. See mõju annab ennast 
praegugi meel terwes hariduse ilmas tuuda.

Monistiliue kunst. Täieliseks mustandiks 
sellele ristiusu kuuStile ilmub uus kunstide laad, mis 
alles minemasel aastasajal looduseteaduste edenemisega 
mälja arenenud. Looduse tuudma õppimisel oleme 
meie miimaste saja aasta jooksul enda teadmisi maa
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ilmast märksa laiendanud ja lugemata hulga uusi ilusaid 
elu kujust leidnud; selle mõjul ärkas meis hoopis uus 
ilmatnndmus, millega ühenduses kaunid kunstid uuele 
rajale pöörasimad. Paljud teaduslise uurimise seltskon
nad, mis tundmata maade ja meredega tutwuSta- 
miseks saadetud, awasiwad meie ees juba kaheksateist
kümnendal, ja rohkem meel üheksateistkümnendamal, 
aastasajal ootamata rohkesti uusi elusaid olemust. Nute 
taime ja looma-liikide hulk kasmas warsti lugemata 
rohkeks ja nende seas (iseäranis alamate liikide seas, 
millest maremalt sugugi ei hoolitud) leidus tuhandeid 
ilusaid ja huwitamaid kujusi, mis maalikunstile ja 
kujuraiumisele, ehituskunstile ja tarbeasjade walmMa- 
mise tööstusele uusi aineid ja juhtmõtteid andsiwad. 
Selles tükis amanes meie ette täitsa uus maailm, ise
äranis siis kui loodust üheksateistkümnendama aasta
saja teisel poolel suurendamise klaasiga uurima hakati. 
Merepõhjast, aga ka maa pealt ja õhust toodi tuhanded 
ilusad mormid mälja.

Kuid maailma iluga tutmustamisekS ei ole tar- 
wiSgi kaugeid teekoudasi ette mõtta mõi kallid kirjatöösi 
nõutada. Tehke aga silmad õieti lahti, teritage oma 
meelest ja teid ümbritsem loodus amab suured kogud 
igasuguseid ilusaid ja humitawaid asju. Igas samb- 
lakiuS, igas sitikas ja liblikas leiate teie ligemal uuri
misel lõpmata keuadust, millest inimene harilikult hooli
mata mööda läheb. Ja kogum meel suurendamise 
klaasi abiks mõttes — siis leiame loodusest terme uue 
ilma, mis meid oma iludusega imestamisele sunuib.

Aga üheksateistkümnes aastasada ei amanud meie 
silmi mitte üksnes mäiksete ja kõige wäiksemate olemuste 
ilu äratundmisele, ta seletas meile ka suurte looduse 



— 68 —

nähtuste toredust. Weel 18. aastasaja algul pakkusi- 
wad kõrged mäed inimesele, üleüldise arwamise järele, 
hirmust, ehk küll suurepäralist, waadet, meri paistis 
inimestele küll wügew olema, aga ta hirmutas, kohu
tas neid. Ja nüüd, kahekümnendama aastasaja piiril, 
arwab igaüks enese õnnelikuks, kui ta Alpidesse sattub, 
toredate, igawese lumega kaetud müelatwade ja suu- 
repäraliste jäüliugustikkude sekka; meie rõemustame 
wäga, kui wägewat sinaivad merd ja ilusaid ranna- 
piltisi näha saame. Kõik need pildid hakkasiwad meie 
ilutundmust alles kõige wiimasel ajal meelitama ja 
ühendusteede täienemine teeb nende üle lõbntnndmise 
ka kõige waesematele rahwakihtidele ivõimaliknks. Ilu
tundmuse suurenemises wõime nleie inimese waimlise 
edu kaswamisi, seega ka monistlise usutunnistuse rvöitu 
terwitada.

Maakohtade pildid ja piltidega w ä l- 
jaanded. Vastolu meie looduslise ajajärgu ja en
diste usuliste aegade wahel selgub iseäranis terawalt 
selles, kudas looduse nähtuseid ja olewusi kujutaivate 
kunstitööde hindamine muutnud. Praegusel ajal tun
takse seltskonnas elawat huwitust looduse kujutuste 
wastu — huwitust, mis endistele aastasadadele hoopis 
tundmata oli. Huwituse kaswamise peale mõjuS 
iseäranis tööosawuse ja läbikäiniise kaswarnine, mille 
waral niisuguste kunstitööde laialilaotamine juurt 
holbutust leidis. Terwe rida piltidega ajakirjast laotab 
laiades seltskonnakihtides nutte üksnes üleüldist haridust, 
waid ka looduse kenadustest arusaamist laiali. Iseära
list tähtsust wõitis selle poolt m a a ? o htade m a a- 
likunst, mida ivaremalt lausa põlgamise wäüriliseks 
peeti. Juba üheksateistkümnendama aastasaja esimesel 
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poolel toonitas üks kõige tublimatest meie aja looduse
uurijatest, Aleksander H u m b о l d t, maakohtade maa
kunsti tähtsust, mitte ainult sellepärast, et see inimest 
looduse tundmaõppimisele kihutab, maadeteadust selgitada 
aitab, maid et ta ka meie üleüldisehariduse kaswamist 
hõlbutab. Sellest ajast peale hakkati maakohtade maa
likunstile suuremad tähelepanemist lubama. Kool peab 
lapsi maakoha ilust lõbutundma õpetama, ta peab neid 
joonistamises ja maalimises, et neil mõimalik oleks 
meelitawaid maakohtasi paberile kujutada.

Lood u s e st lõ b u tund m ine meie aja l. 
Looduse lõpmata iludus ja suurepüralsus mõib igale 
inimesele, kes ümbritsema ilma eest silun kinni ei Pigis
ta, juurte löbutsemiste hallikaks olla. Aga meel kõrge
maks, meel kallihinnalisemaks muutub looduse imes
tamine, kui seal juures inimene ka igast üksikust nähtu
sest aru saab, kui ta üleüldist sidet, mis kõiki looduse- 
ilmumusi ühte liitab, ära tunneb.

Aleksander Humboldt, keS oma imetoredas kirja
töös „Kasmas" loodust ülihuwitamalt kujutanud, 
teadust ilutusega ühendades, tähendas Päris õieti, et 
kõrgeni lõbutundmuS ka „ilmaseaduste teaduslise mõist
misega^ lähedases ühenduses seisab, ja et need kaks 
mõju ühiselt inimest kõrgemale eduastmele tõStamad. 
Imestuses, mida meie tähtede ilma ühelt poolt maa- 
dates tunneme, auukartuses, mis meie jõudude mõju
mise uurimisel ja olluste kestmuse tundmaõppimisel 
täidab, kõiges selles näen ma endi hinge-elu osasi, kõik 
see kujutab loodu slise u s u t u n nist u s e.

Maapealne ja hauatagune elu. Ees
pool nimetatud wöidud, mida inimesesugu uuemal ajal 
tõe ja iludufe'üratundmiseks kütte saanud, müngisiwad 
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kahte osa: ühelt poolt loomad nad meie monistilisele 
usutunnistusele kiudla wäärtuse, teiselt poolt ristiusu 
alustele leppimata wastoluSse sattudes. Päris tõesti, 
meie arwamise järele asub inimese hing tuttawaS 
„m aapealses ilma s", kuna ristiusu mõistele 
kohaselt tema õige paik tundmata „H auataguses 
i l m a s" olewat.

Monismus õpetab, et meie — surelikud — maa 
lapsed oleme, kas ühe ehk kahe, wõi kõige rohkem kolme 
„inimese-põlwe" jooksul selle planeti iludust ja tema 
loodusliste jõudude imelisi mängu äratundmist maits
ta saame. Ristiusk jälle seletab, et maailm olewat 
— hädaorg, et meie siin peame ennast piinama ja wilet- 
susega waewama; selle eest tasuks lubatakse igawest 
õnnistust „teises maailmas".

Sellest, missugune see „teine ilm" päriselt on ja 
missugune õndsus meid seal ootab, ei tea meie mitte 
midagi: üksgi „ilmutus" ei ole meile selle üle seletust 
toonud. Kuni „taewas" meie meelest weel kiudel wõlw 
oli, niis rattasarnast maad kattis ja mõne tuhande 
tähe walgusel hiilgas, senikaua wõis inimese lunleleud 
ette kujutada, et selle taga suur saal asub, kus Olüm- 
pose elanikud pidustamas. Aga uuemal ajal on need 
jumalused ja „suremata hinged", mis nendega ühes 
piduStawad, õige räbalasse seisukorda sattunud, mida 
Dawid Strau st kenasti kujutab: nad hakkawad „kor
teri Puudust" tundma. Meie teame ju uüüd, et lõpma
ta ruum on eeteriga, mis söögiks kõlbmatu, täidetud 
ja et seal miljonid ilma kehad raudsete looduseseaduste 
mõjul liiguwad. Meie teame, et need ilmad on alati
selt muutnmaS, tekkimise häwinemise, sündimise ja sur
ma wahel.
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Monistide kirikud. Mis on kirik? Paik, 
kus inimene auukartlikus palwetamises oma usulist tar- 
witust täidab ja oma jumalaid kummartab. Buddha- 
usuliste pagoded, klassikarahivaste templid, juutide siua- 
qoqed, Egiptuse mosheed, katoliku kirikud, Lõuna- ja 
protestantide kirikud Põhja-Europas — kõigi neude „ju
malakodade" ülesandeks on, inimest igawese elu mure
dest kõrgemale tõsta, teda kõrgema aadete ilma luulega 
täita. Seda ülesannet täidawad kirikud mitmel tuhande 
konidel, aja ja hariduse olu tiugimeste kohaselt. Prae
guse aja iuimesel, kelle käes teadus ja kunst (seega ka 
usk) ou, ei tarwita iseäralist kirikut, iseäralist müüridega 
piiratud ruumi.

Jgalpool looduses, kuhu ta oma pilgu iganes 
pöörab, igal pool näeb ta „karedat wõitlust elu eest," 
agr selle kõrwal leiab ka „iludust woorust ja tõtt;" 
igal pool loodusest leiab ta oma kiriku; aga paljugi 
inimesed tunnewad siisgi tarwiduft ilusate templite ja 
„jumalakodade" järele, kuhu uad wöiksiwad „palweta- 
miseks" muust ilmast lahkuda. Ja nagi: kuueteistküm- 
neudamost aastasajast algudes katoliku usu kirikuid 
protestantidele ära andma pidi, nii läheb kahekümnen- 
damal adstasajal suur osa kirikuid „wabade monistide 
kogukondade" kütte.


