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Gl. Nelipühi päew.

Nelipühi päew on Kristuse koguduse (kiriku) sündimisepäew.
Israel körbes, peidus rahwaste silma eest, Jumalast aga ära

walitsetud, wöttis sel päewal auukartusega käsusöna omale püha
rahwuse pitseriks. Wäikene waikne salgake Jeesuse järelkäijaid
JFerusalema linnas, warjul inimeste eest, aga oma taewase
kuninga läbi suurele ülesandele kutsutud, sai selsamal päewal,
50 päewa pärast Kristuse ülestöusmist, 10 päewa pärast tema

taewaminemist pühaks ristikoguduseks seatud ja sisse önnistatud.

Kesk hukkaläinud maailma istutas Jumal elupun: tema

wili rahwastele toiduks, tema lehed paganatele terwiseks. Mitte

inimesed pole selle koguduse asutajad, mitte inimeste käed selle
puu istutajad, waid Jumala Waim, Püha Waim, kes taewast
tuli inimesi kutsuma, koguma, walgustama, pühitsema ja Jeesuse
Kristuse sisse uskumist nende südametes hoidma.

Tuulekohisemisel ilmutas Waim jüngrite peale tulles oma

wäge ja andis märku, et ta uue elu tooja on. Ta tuli

maailma patu sumpunud öhust puhastama, waletugesid ja -sam—-
baid maha murdma, uut elu puhastuses ja pühitsuses inimeste

südametesse istutama. Ühtlasi ilmus temas Jumala wägi maa

peal kuulutajaks ja tunnistajaks — tunnistajaks Israeli
ja köikide rahwaste wastu terwes maailmas. Seepärast andis

ennast Waim jüngrite peade peal tulekeelte näol näha. Keelt
on tunnistajal waja. Golgata mäel oli Jumal inimeste üle

kanget kohut möistnud nende patu pärast. See pühalik sünd—-
mus pidi nüüd ligidal ja kaugel teadwaks saama. Aga ühtlasi
ilmus Jumala arm, mis Jeesuse Kristuse pärast patustele süü
andeks annab, kurbadele röömustust, waewatutele ja koovrmatutele

rahu, hingamist ja önnistust pakub. Ka sellest pidi sönum
tunnistajakeelel rahwaste sekka kantud saama.
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Kuuldawalt ja nähtawalt tuli Waim taewast. Sel tule—-

mise wiisil on weel iseäraline tähendus: Jüngrid pidiwad täiesti
kindlaks saama ses teadmises, et Kristus oma töotust nende
wastu täitnud: „Teid peab Püha Waimuga ristitama, ei mitte
kaua pärast neidsinatsid päiwi.“ Kindlaks pidi ühtlasi koöikide

järeltulewate suguharude kätte ristikoguduses jääma teadmine:

Püha Waimu wäljawalamine nelipühi päewal on tö de, köiku—-
mata toösine sündmus, jüngrid on seda oma silmaga näinud,
oma körwaga kuulnud. — Nönda önnistas Jumal oma uut

armuasutust inimeste keskel jumalikul wiisil, nagu see tema tar—-

kuse, wäe ja auu kohane.
Suure imeteoga ja Jumala wäeilmutusega ehitatud, tröös—-

titud ja kinnitatud woöis wäikene hulgake usujulguses maailma
keskel algada: Jumala söõna kuulutamist, ristimist ja seega Kris-
tusele hingede kogumist.

Wististe suur oli suure kohtu (synedriumi) liikmete ja
JFuuda rahwa ehmatus, kui ristilöödud Jeesuse jüngrid niisuguse
wäega ehitatud uuesti ette astusiwad. Suurem hulk jüngrid
oli teadu järele öpetamata, alamast soost rahwas. Mis wöoisi-
wad need ilma Kristuseta teha. Seda suurem oli seepärast
imestamine linnas, kui kuuldi, need lihtsad mehed teewad ime—-

wäärilise julgusega awalikult jutlust ning tuhanded pöörawad
Jeesuse poole. Sellele sündmusele pole ka terwes ajaloos sarnast
koörwa seada. Jeesus oli risti löödud. Israelist oodatud Messias
ta seega awalikku arwamist mööda mitte ei olnud. Üleüldne
kohkumine ja kiha rahwa hulgas waikis; igapäewane olek walitses
jälle linnas; templis peeti teenistust wanal wiisil, nagu poleks
midagi olnud. Köik näis löpetatud olema. Jumal aga ei

lasknud oma nöuu mitte tühjaks saada. Ta wiiwitas pisut aega
— mitte kauem, kui tema tarkust mööda waja — siis auustas
ta oma poega sealsamas paigas, kus teda oli teotatud ja alan—-
datud. Järsku ja ootamata, nelipühi päewa wara homikul,
astuwad laiali pillatud Kristuse järelkäijad awalikult ette, ime—-

wäega ehitatud. Südilt tunnistawad nad üles, mis sündinud.
Kohtuwanemad ja rahwas on oma Messia wangi wötnud, risti

löönud, tema mörtsukaks saanud. Nad kinnitawad aga ka, et
Jumal tema üles äratanud, walitsejana ja önnistegijana oma

paremale käele ülendanud. Näis, nagu oleks Baabeli keelesega—-
mine otsa löppenud: Mitmesugustes keeltes kuulutati rahwale
ewangeliumi, head sönumet äralunastamisest. See imelugu kutsus



5

hulgad kokku. Köik imestasiwad: Mis see küll peaks olema?

Peetrus, kui esimene jutlusepidaja noores koguduses, töuseb ja
seletab arusaadawalt koõigile seda, mis on sündinud. Tema jut—-
luse sisu on ülestöusnud Jeesus: „Sellesinatse Jeesuse on Jumal
surmast üles äratanud, selle asja tunnistajad oleme meie köik.

Et tema nüüd Jumala parema käe läbi on ülendatud ja Püha
Waimu töotuse Isalt saanud, siis on tema seda wälja walanud,
mis teie nüüd näete ja kuulete. Seepärast olgu nüüd köige
Israeli soole öieti teada, et Jumal teda Issandaks ja Kristuseks
on teinud, sellesinatse Jeesuse, keda teie olete risti löönud.“
Ehmatus tungis kuuljate südamesse: oma Peastja oleme ära

tapnud ja seesama on nüüd ülendatud taewas Jumala paremal
käel, meie tema silma ees, tema woli all! „Wennad, mis peame
meie tegema?“ Peetrus näitas neile teed, kudas nad meelt

parandades ristimise läbi Püha Waimu osaliseks, seega Kristuse
koguduse liikmeks, tema armu riigi kodanikuks wöiwad saada.
Kes nüüd heal meelel tema (Peetruse) söna wasta wötsiwad, neid

ristiti ja sel päewal koguti nende juure ligi 3000 hinge.
Taewast tulnud Püha Waim on seega ristikoguduse asutaja.

Jeesus, kes küll hulgast rahwast ära heideti ja ära pölati, aga

taewasse üles woeti ja Jumalast Issandaks ja Kristuseks tehti,
on koguduse aluskalju. Ta koguti meeleparandajaist hingedest
Juuda rahwa seast selle sihiga, et terwe maailma rahwad pidi—-
wad ligi toodama.

Nelipühi päew näitab meile esimest päewa kristlikus kogu—-
duse elus, esimest lehte tema ajaloos, tema esimest wöidupidu.

Selle noore ristikoguduse elust teadustakse meile weel, et

ta liikmed 1) apostlite öpetusesse on koöikumata kindlaks jäänud,
2) kaunimas osasaamises oma warandust üheteise wahel on jaga—-
nud, seda mööda kuda kellegile tarwis läks, 3) koos roöömsasti
leiba on murdnud kui üks perekond, 4) Jumalat igapäew tee—-

nides on kiitnud. Alatine eesmärk ristikogudusele.

62. Maailm.

Rooma riigi rajas sai ristikogudus asutatud, sest Jerusalem
oli sel puhul Rooma riigi woli all. Room tähendas otsekohe
maailma. Rooma kotkas oli oma tiiwad laiali üle maailma

wälja laotanud. Tema söjamehed pidasiwad wahti pöhjas ja
lõunas, idas ja lãänes, Jiri saarest Egiptuseni, Hispaniast Pärsia—-
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maani. Rooma seadused maksiwad igal pool, Rooma keisri
käsud igal maal. Rahwaste wäline elu oli Rooma kaitsmise
all hästi korras, otse oõitsemas. Näis kuldne aeg maailmas
olema. Aga suur puudus oli siiski: neil polnud Jumalat!

Ebausk oli kaua walitsenud. Ebajumalate hulk lugemata.
Nende arw Rooma riigis kaswis iga uue rahwa allaheitmisega.
Aga ustk jumalate sisse oli kadumas. Weel oli küll kummar—-
dajaid Jupitril ja Apollol; suurel salgal inimestel meeldisiwad
Egiptusest toodud jumalad Isis ja Serapis; Etruria targad
Italia maalt leidsiwad oma kommetitele auustajaid ja imestajaid
ja Aasiast päritud ning Greeklastest kummardatud „suur juma—-
late ema Kybele“ kogus weel ikka hulga tantsijaid ja höiskajaid
oma pöörastele pidudele. Aga haritud maailm oli neile juba
monda aega möttetarkade möjul selja pöörnud ning otsis nüüd

nendesamade möottetarkade juurest, kes wanad jumalad troonilt
oliwad heitnud, uut usu sisu ja juhatust. Nobedad oliwad möt-—

tetargad küll taewast ebajumalatest tühjendama, aga ta jäi neil

tühjaks. Nad ei suutnud oma uskujatele mitte uut usu alust
ega kindlust anda. Siiski on ka nemad omal kohal Jumala
seadmist mööda ristiusule maailma sisse teed tasandanud.

Wanemast ajast on siin tähele panna: Ateena linna mötte—-
tark Sokrates (f 399). Tema tunnistas alandliku meelega,
et ta iseenesest midagi ei tea, ning et oma sügawamad mötted

körgemast waimust saab. „Opi iseennast tundma,“ see oli tema

esimene ja ülem nöudmine. Ta arwas, et inimese hing sure—-
mata on ja lootis teises ilmas paremat pölwe. Suuremal
möödul kaalus Sokratese moötete koguja Platon (f 348) oma

arwamistes kristliku töe poole. Ta aimas, et koigel nähtawal
heal, töel ning ilul igawesed eeskujud ühes paremas maailmas
on ja äratas südamelist igatsust nende asupaiga poole. Aris-
toteles (f 322 e. Kr.) tegi mötlemise seadused kindlaks ning
seadis nad kokku (logika), tasandas seega pärastistele mttetöö—-

dele teed. Aristotelese möju oli keskajal wäga suur teaduse—-
meeste keskel.

Mitmed möttetargad läksiwad oma tarkusega ja öpetustega
koguni pööraseks ja awatelesiwad inimesi korratumale, jäledale
elule (Epikurus ja tema öplased).

Aga inimese süda nöudis Jumala auustamist, igatses kind—-
lat usupöhja. See nöudmine kaswis järk järgult. Esimesel
aastasajal pärast Kristuse sündimist katsus üks mees weel kord
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igatsejaid meeli oma öopetusega waigistada. See oli keisri Nero

kaswataja ning nöuuandja Seneka (f 65 p. Kr.). Jumalaid

pole mitte, see oli temagi kuulutus ja töendus, aga inimeste

üle walitseb saatus (fatum) ja selle alla peab törkumata heitma.
Neile, kes aegsasti on harjunud iseennast ära salgama, korra—-

päraliselt kasinuses elama ja elust midagi head ei noõua, pole
see saatus mitte raske kanda.

Msöttetarkusel (filosofial) polnud jöudu pagana maailma

peasta, temale uut elu sisse walada, usuelu nöudmisi ja tarwi-

tusi täita. Igatsus tösise Jumala järele kaswis, ükski mottetark
ei suutnud seda igatsust waigistada.

3. Apostlid ja esimesed armuspetuse kuulutajad.

„Minge köike maailma, öpetage rahwast ja ristige nei.

Isa, Poja ja Püha Waimu nimel,“ nönda Issanda käsk.
Käsutäitjad oliwad koöigepealt 12 apostlit. Jüngrina oliwad

nad 3 aastat aega oma öpetajaga alalises osasaamises olnud ja
tema jumalikku olemist ära tunnud: „Sina oled Kristus, elawa

JFumala poeg.“ Pärast Jeesuse taewaminemist juhatas Püha
Waim neid kui öpetaja köige töe sisse ning apostlina (apos—-
tel-saadik) saatis Kristus nad wälja armuspetust kuulutama.

Neljas paigas on apostlite nimekiri unes testamendis ülewal:

Matt. 10,3; Mark. 3,16; Luk. 6,14; Ap. teg. 1,18. —

1. Eesotsas seisab Feetrus Joona poeg, Betsaidast pãrit. Selle

elawa loomuga, aga hakatuses kindluseta mehe kaswatas Jeesus
„kaljuks“ oma kiriku alla. Tema nelipühijutlus kogus 3000

hinge Kristuse kogudusesse. Templi ukse ees tegi ta Johannese
kaasas jalutuma mehe terweks ja kostis wägewal sönal suure
elawusega ja kindlusega Kristuse ewangeliumi eest suure kohtu
ees Jerusalemas (Ap. teg. 4.); edendas Samarias ristiusu wäl—-
jalaotamist, tegi Lüdas Enea terweks, äratas Joppes Tabita

surnust ja awas Keisarea linnas Korneliuse ristmisega paga—-
natele tee ristikogudusesse. Keisareast läks Peetrus tagasi Jeru—-

salemma, kus Herodes Agrippa I. (Herodese pojapoeg) ta wangi-
hoonesse heitis; aga ingli läbi wabastatud, läks ta ära teise
paika. Apostlite koosolekul (a. 45) on ta jälle Jerusalemas ja
seisab Jakobusega selle eest, et paganate käest ristiusku heitmisel
mitte Moosese terwe käsu täitmist ei pea nöutama. Galatia

raamatus koöneleb Paulus, et Peetrus ka Antiokias on olnud.
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Kirikuisade kirjade järele on Peetrus Rooma linnas aastal 67
woõi 68 weretunnistaja surma (risti peal pea alaspidi) surnud.
Esimene Rooma piiskopp pole Peetrus mitte olnud. Kdöige
wanemad tunnistused ütlewad ühest suust, et Sinus see on
olnud. Seega pole see mitte öige, mis katoliku mehed piisko—-
pist ja paawstist Peetrusest könelewad.— 2. Andreas, Pee—-
truse wend, esmalt ristija Johannese siis Jeesuse jünger. Tema

see oli, kes oma wenna Peetruse Jeesuse juure töü. Kiriklikkude
soönumite järele olla ta Skythias (löunapoolsel Wenemaal) ewan—-

geliumi kuulutanud ja Patrase linnas Greeka maal weretunnis—-

taja surma surnud.“) — 3. Jakobus sai oma wenna Johan—-
nesega woörkude kuiwatamiselt Galiläa mere ääres jüngriks kut—-

sutud. Jeesus andis neile nime boanerges (pikse lapsed). Jako—-
bus on esimene weretunnistaja, ta langes Herodes Agrippa käsu
peale aastal 44 tapakirwe all. Seda karikast kuulutas talle

Issand omal ajal ette. —4. Johannes on Andrea wend, see
„jünger, keda Jeesus armastas.“ Ta oli jüngrite seast ainuke
Golgata mäel Jeesuse risti all. Jeesus andis oma ema tema

hoole alla. Köneldakse, ta jäänud Jeesuse ema surmani Juuda
maale ja läinud siit Wäikesesse-Asiasse, kus ta möned kogudu—-
sed asutanud ja Ewesuse linnas elanud. Keisri Domitianuse
ajal saadeti ta Patmuse saarele ära. Seal kirjutas ta ilmu—-

tamise raamatu. Keisri Nerva all saanud ta jälle wabaks,
asunud uuesti Ewesuse linna ja surnud seal aastal 100. Euse-
bius köneleb Johannesest armsa 100, kuda ta ühe noore mehe,
kes esmalt wagasti kaswatatud, pärast halbade seltsiliste läbi

hukka läinud ja rööwlite pealikuks saanud, körbest rööwlite haugust
tagasi toonud ja jälle jumalakartlikuks inimeseks teinud. —

5. Wilippus Betsaidast sai Issandast enesest Jüngriks kutsutud
ja jäi kohe wahetpidamata Jeesuse juure. — 6. Rartolomäus
on muidu weel Natanaeli nime all uues testamendis leida. Ta

sai Issanda poolt kauni tunnistuse oma kutsumise ajal: Tösine
Israeli mees, kelle sees ei ole kawalust. Bartolomäus olla

India- ja Armeniamaal ewangeliumi kuulutanud ja ristisurma
surnud. — 7. Matteus on seesama, kes ewangeliumi on kir—-

jutanud. Ta tööpöld olnud Aafrikas Ätiopia- (Moora) maal.
— 8. Toomas käinud India- ja Pärsiamaale armuöpetuse
kuulutust wiimas ja saanud wiimasel maal odadega surnuks

*) Wana jutu järele olnud ta rist ladina tähe X moodi, seda ristikuju hüü-
takse präegu Andrea ristiks. — Andrea ordotäht on Wenemaal köige ülem.
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pistetud. — Jakobus liianimega Oige ja Wäikene, Issandaga
ligidalt sugulane, pidas enamasti Jerusalema linnas elupaika.
Seal leiame ta nimelt apostlite koosolekul aastal 50. Hegesip—-
pus köneleb temast, et ta ülemapreestri käsu peale templi harjalt
olla pidanud Jeesust ära salgama; aga kui ta selle asemel
Jeesust tunnistama hakanud, töuganud wihased ülemad ja wari—-

seerid ta alla. Kukkudes pole ta mitte surma saanud ja üks

kalewiwanutaja löönud ta wanutamise nuiaga maha. — 10.

Siimon olla esmalt idas, pärast läänes ewangeliumi kuuluta—-

nud, ka Britannias (Inglismaal) känud. — 11 Zuudas,
esimese Jakobuse wend, Alweuse poeg olla wiimati Pärsias
Kristust auustanud. — 12. Mattia tööst pole teadusi.

Fauluse pöörmisega algab uus järk kirikuloos. Enne

wariseerina kange ristiusu waenlane, sai temast hiljemalt jöud—-
sam Issanda tööriist. Oma missionitöö keskpaigaks määras ta

selleaegse tähtsa kaubalinna Antiokia Siiriamaal. Kolm suuremat
missioniteekonda käis ta ära.

Esimesel teekonnal (aastal 45) käis ta Barnabaga
koos Küpruse saarel jaWäikes-Aasias. 2 :

Teisel teekonnal (53—55) joöudis ta Wäike-Aasiamaalt
läbi Europasse Makedonia maakonda. Asutas Europamaal
esimese ristikoguduse Wilippi linnas, teise Tessalonikas. Korin—-

tuse linna jäi Paulus poolteiseks aastaks paigale ja kirjutas
moölemad raamatud Tessalonika rahwale.

Kolmandal teekonnal (566 —59) käis ta endisid kogu—-
dusi Galatia maakonnas waatamas, elas siis pikema aja (2—3
aastat) Ewesuse linnas ja saatis sealt raamatu Galatia rahwale
ja 1. raamatu Korintuse rahwale. Mässamise pärast (Deme—-
trius) läks ta ära Makedoniasse ja kirjutas sealt 2. raamatu

Korintuse rahwale. Warsti tuli ta ka ise Korintuse linna ja
walmistas seal raamatu Rooma rahwale.

Aastal 59 läks Paulus Jerusalema linna, kuhu ta süda
igatses, ühtlasi oli tal sinna kingitus wiiana. Templis wöeti ta

wangi, seati suure kohtu ette ja saadeti Rooma pealiku Lüsia
käsu speale Keisarea linna. Seal sai kaebdusasi üle kuulatud,
ja et Paulus soowis oma asja keisri hooleks anda, siis saadeti
ta laewaga Rooma linna. Tee peal läks laew Malta saare
all rikki, inimesed peasesiwad eluga. Aastal 62 jöudis Paulus
Rooma linna ja elas 2 aastat oma üüritud majas politsei üle—-

waatamise all. Seal kirjutas ta raamatud Wilemonile, Kolos—-



10

suse, Ewesuse ja Wilippi rahwale. Aastal 64 möisteti Paulus
süüst wabaks ja lasti lahti. Aastal 65 käis ta Kreeta saarel
ja jättis Tituse sinna; kirjutas 1 raamatu Timoteusele ja hilje—-
malt Titusele; sai siis uuesti wangi wöetud ja Rooma wiidud.
Lukas oli ta kaasas. Rooma linnas tapeti see töökam mees
moögaga ära aastal 67 wöi 68.

Apostlite körwal oli ka waratselt teisi mehi, kes möjuga
ja agarusega ristiusku laiali laotasiwad, nönda Tehwanus
(Stefanus), kes oma tunnistust surmaga kinnitas, tema koörwal

Wilippus, kelle töö Samaria maal rohket wilja kandis.

Wilippus ristis ka Gaza tee ääres Mooramaa (Atiopia) mehe
ja kuulutas armuöpetust Asdodist Keiserea linnani.

G 4. Kristlit kirik ehk ristikogudus maailmas.

Nagu sinepi iwakene sai ristikogudus maailma poöllule
istutatud, wäikene ja wälise wäeta, piigita ja möögata soöjaliste
wägede wahele. Ainult ususilm suutis tema jumalikku auu ära
tunda. Sulase näol oli Onnistegija ilmas elanud, sulase nägu
kandis Kristuse kogudus. Suurema hulga silmas polnud risti—-

kogudus muud kui üks uus ususelts, nagu neid muidugi ju
lugemata hulk oli ja ikka peale sigines.

Rooma riikkubises ususeltsidest.Kadumas oli pagana ufk.
Mida kurwema järje peale üleüldne jumalate auustamine wajus,
seda suurema elawusega püüti erakondades ja seltsides kinni

hoida, mis kellegil ja kusagil weel meele pärast oli. Jumalate
au oli nii wäga wähenenud ja keisrite au nende wöimu kas—-

wamisel nii toöusnud, et wiimati keiser ainuke üleüldne ebajumal
oli, keda köigil pool kummardati. Keisri körwal teenis iga
selts ja erakond oma enesest walitud seltsijumalat. Nende pagana
ususeltside sekka asus ristikogudus.

Esialgul ei pandud wäikesi kogudusi tähelegi. Riigiwalit—-
suse poolt puutumata ja takistamata tekkisiwad apostlite ja armu—-

kuulutajate (ewangelistide) hoolekandmisel mitmes paigas kogudused
elama. Nii kaua kui weel möningad apostlid Jerusalema kogu—-
duse eesotsas seisiwad, oli see linn ristiusu süda ja kestkpaik.
Sealt saiwad köige pealt ümberkaudne Juuda— ja lähine Sama—-

riamaa ewangeliumi walguse. Peale Juuda- ja Samariamaa

oliwad esimese aastasaja keskel kogudused Siiria-, Wäike-Aasia—,
Makedonia- ja Greekamaal ja moõlemas tähtsamas ja perekamas
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linnas Roomas ja Alexandrias asutatud. Paganate silm ei

märganud neis kogudustes midagi iseäralikku, kuid see oli selge,
et üks uus ususelts oli juure tulnud. Tähtsaid suuri mehi
koguduse liikmete seas esiotsa palju ei wöinud olla. Töölised,
pärisorjad, juudid, harwa möni rikkam löiwad koguduse liikmets.
Jumala teenistust peeti palwega, lugemisega ja laulmisega.
Sarnane kord oli ka paganate ususeltsides. Ristmine ei tor-
ganud woöörastele mitte wäga silma, sest paganad toimetasiwad
oma ususeltsides mönda sugu pesemisi. Üleüldsid ehk kahasse
sÿömaaegu, milledest rikkad ja waesed, wiimased esimeste kulu

peal, osa wötsiwad, peeti kristlaste juures (agaped), paganate
juures ka. Salajas hoidsiwad kristlased püha öhtusöömaaja
pühitsemise, aga ka paganad hoidsiwad möndagi pruuki oma

seltsides salaja ja teiste wööraste inimeste eest warjul (mysteriad).
Kombelist elu noöudsiwad kristlased ja ligimese armastust — needki

noõudmised polnud paganate keskel tundmata. Wahe oli siiski
äramöötmata suur. Kus on nüüd köik selleaegsed paganate
ususeltsid? Kadunud, sootumaks maa pealt ära häwitatud. Risti—-

kogudus aga seisab, kaswab ühtelugu Jumala töe wäel. See

Jumala wägi puudus paganatel, kristlastel aga oli ta eluks

ja iluks, kilbiks ja söjariistaks, kandjaks ja warjajaks häil ja
kurjel päiwil, tuline müür waenlaste pealetungimiste wasta.
Kauaks ei jäänud see juutide ja paganate silmas warjule, mis-

sugune suur wahe nende ja kristlaste wahel.
Köige pealt puutus ristikogudus Juuda rahwaga kokku,

kelle keskel ta sündis, siis Rooma riigi ja rahwaga. Juuda
rahwa meel oli wariseeri meel. Moosese käsk ta ülem uhkus,
pölew wiha Rooma wastu ta elu sisu, Messia tootatud riik,
mis maailmas köik warandused ja woli juutide kätte pidi andma,
ta siht ja kättetasumisehimuline lootus. Ristiusk kuulutas aga
JFumala laste wabadust käsu sunnist ja kutsus ühel hoobil juuta
ning Greeklasi ristilöödud Onnistegija juure ja tema riiki, mis
mitte siit maailmast ei ole. Kuis wöis säherdune kuulutus ja
kutsumine upsakate ja paganapolgajate juutide meele pärast olla.

Ristiusk rikkus ühe hoobiga Juuda uhkemad lootused, werejänu—-
lisemad sihid, pakkus ta rahwuse püüdmistele kalmuküngast. See—-

pärast ilmus juutide poolt pea werine waenukirwes kristlaste
wasta. Stefanus suri weresurma (a. 36 wöi 37) sest et ta

kuulutas, Jeesus Natsaretist olla tulnud templiteenistust kaotama
ja Moosese käsu silmakirjalist täitmist löpetama (Ap. teg. 6, 14).



12

Apostel Jakobus, apostli Johannese wend tapeti Herodese Agrippa
all (a. 44); Peetrust peeti ühe wahe wangis ja taheti tappa;
JFakobus, Issanda ligidalt sugulane, töugati templi harjalt ja
tapeti (62 p. Kr.) Siin oli Juuda rahwus wöitlemas. Mida

kallimaks keegi juut oma rahwust pidas, seda tormilisema äge—-
dusega kippus ta ristirahwa peale. Noönda astus ka Saulus

oma isaisade käsu, kombe ja töotuste eest kange waimustusega
lahinguwäljale kristlaste wastu ja pillas terwe Jerusalema kogu—-
duse laiali. Aga wöit polnud temale määratud, waid ristilöödud

Jeesusele, kelle wasta ta woitles. Juutide tagakiusamise töttu

lagunes ristiusk seda rutemalt laiali, wöttis hoopsamalt maad.

Jah, tagakiusajal Saulusel langesiwad enesel nagu soomuksed silmist.
Keda ta tagakiusanud, selle teenistusesse astus ta ja kuulutas

wägewal sönal paganatele ja juutidele, et Moosese käsu läbi

keegi digeks ei saa möistetud, waid ainult usu läbi Jeesuse
Kristuse sisse. Juutide wöim rauges pea, wägiwallaga ei saa—-
nud nad kaua ristikogudust röhuda.

Päris maailm kandis Rooma lippu ja wärwi ja Rooma

rajades oli ristikogudus sunnitnd omale eluaset otsima. Kuda
wötab see maailm teda wasta?

„Rooma linn ja Rooma riik on igawene“, see oli Room—-

lase usk ja tema rahwuslik usutunnistus. Kristlane jälle uskus,
mötles ja ütles: „Rooma linn ja Rooma riik peab hukka
minema!“ Kristlase usku ja teadmist mööda oli ainult üks

riik igawene, Kristuse riik, Jumala riik. Esimeses ristikoguduses
arwati maailma otsa öige lähedal olewat. Jüngrid nägiwad
Jeesust üles toöusnud peast ja ootasiwad tema tulemist jumalikus
auus elawas igatsuses weel oma eluajal, kaduwat maailma ära

löõpetama ja kohut möistma elawate ja surnute peale. Nad

ootasiwad seda päewa nagu pruut peigmehe tulemist. Nad

ootasiwad ühtlasi Rooma riigi häwitamist, et Jumala riik ilmuks.

Waata, see oli nende isamaa äraandmine, nende „wiha“ Rooma

riigi wasta ja seega terwe inimesesoo wasta“, nagu neile Rooma

poolt süüks anti.

Kristlastel Jumala kujusid polnud, pagana jumalaid nad

aga ei kummardanud, oliwad need kas keisri woi muude juma—-
late kujud. See tegi jällegi paganate seas tuska. Roomlase
silmas oli ülem asi Rooma wägew keiser, Rooma määratu riik

ja Rooma rahwas. Kristlaste meelest polnud aga ei keiser,
riik ega rahwas sugugi ülemad asjad. Kristlase ülem asi pol—-
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nud mitte siit maailmast, ta igatses paremat, kallimat,
kaunimat. Ristiusuga astus hoopis uus silmawaade maailma.

Ta noudis küll, et keisrile antaks, mis keisri kohus, aga üht—-
lasi Jumalale, mis Jumala kohus. Ning ristiusk nöudis, et
see arwamine, see silmawaade terwes maailmas makswaks saaks.
Juudid hoidsiwad köik jumalikud töotused, köik lootused ja lubad

oma rahwa heaks, ei soowinud neist paganatele midagi; mötte—-

targad püüdsiwad ainult haritud inimesi oma tarkuse piiri—-
desse talutada. Ristiusu siht ja püüd käis hakatusest saadik
köikide kohta, koöikidele ühetasa pakkus ta oma warandusi;
maailma tahtis ta ära woöita, rahwa sekka, rahwa südame—-
tesse uut mötlemist kanda, uut elu pöhja. Seepärast just oli

ristiusk paganate arwamistele, usule ja riigile kahjulik, kardetaw.

Söbrust sobitada polnud niisuguste tingimiste all sugugi wöi—-

malik; sest ristiusk nöudis paganate käest, et nad köik oma senise
aun, ilu, tugewuse, toed, koöik oma senise olem ise ra heidaks,
köik selle, mis neil seni köige armsam ja auustamise wäärilisem
olnud. Kuis woöis pagan neist lahkuda? Wöitlemine elu ja
surma peale algas. Nero nurjatumas teos, rahwa wäsimata
kaebtustes ristirahwa peale, ilmus paganate oige aimamine, et

ristiusk nende tänisele olemisele surma toob, uende armsama
nende käest ra wötab.

6S. Keiser Nero ja Domitianus.

(Rooma polemine ja Jerusalema ärahäwitamine.)

Loöikuse kuunl aastal 64 läks suures tsirkuses Rooma linnas

tuli lahti. Wali tuul kandis tulelondid igale poole laiali, õhu—-
tas ja sütitas leeki. Lühikese ajaga oli määratu linn otse suur
tulemeri. Kuus päewa ja seitse ööd poöles linn. Palastid,
templid, auusambad, rikaste uhked lossid, waeste urtsikud lange—-
siwad tule roaks; tuhk ja waremad tunnistasiwad nende aset.
Elanikkude häda ja hirm oli otse ärarääkimata. Wäetid lapsed,
joöuetud wanad, hulgad armetud haiged, ehmatanud naesterahwad,
täitsiwad hädakisaga hooned, uulitsad ja paigad. Onnetus oli

kole; terwe linn täis hirmsat segadust ja ahastust; laenetawas

tules koledam surm ahnelt ohwrid wötmas.

Wiimati polnud tulel enam rooga, aegamööda rauges ja
kustus ta. Aga nüüüd tousis küsimine: Kust tuli toöusnud?

Köigil pool arwati, et linn pölema süüdatud ja nimelt keisri
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Nero enese käsu peale. Moöningaid inimesi oli nähtud, kes kustu—-

tamise asemel tuld sütitanud ja ütelnud, neid kästud. Räägiti
ka, et Nero tulekahju ajal ülewalt tornist römustades tule möllu

pealt waadanud ja pilli mänginud.
Ehtk keiser küll pölemise järel suure nobedusega linna üles-

ehitamise käsile wöttis, siiski ei suutnud ta rahwa wiha waigis—-
tada ega ennast tulesüütamise süüst puhastada. Kui wiimati

sugugi lootust polnud rahwa meeli lepitada, wottis ta nöuuks

süüd teiste peale ajada. Wäga hästi teades, kui wihatud krist—-
lased niihästi paganate kui juutide meelest oliwad, tegi ta nemad

süüdlaseks. Assitajad kandsiwad kähku sönumi rahwa sekka: „Pöle—-
tajad käes, ristiinimesed!“ Sedamaid hakati suurel wiisil kristlasi
wangi woötma, et süüdlastele teenitud nuhtlust anda.

See oli esimene ristirahwa tagakiusamine Rooma poolt.
lekunlamine tegi küll selgeks, et kristlased süüta, aga rahwa

ärritatud meel ja keisri Nero nurjatu öelus ja tigedus ihkas
werd. Igapäewastest tapmise wiisidest möögaga ja risti poomi-
sega polnud küllalt, riiwatu keiser otsis surmamises omale lusti

ja ajawiidet. Kristlased ömmeldi elajanahkade sisse ja wisati
nii kistjate loomade ette. Teised mässiti takkude sisse, walati

sula pigi ja waiku peale, seati terawate postide otsa ja süüdati
siis pölema, walgust andma Nero öösiste pidude juure.

See tagakiusamine kestis neli aastat, tema pesa oli Rooma

linnas, kuna mujal laia riigi rajades tema möju weel suur ega
üleüldne ei olnud. Roomas surmati siis ka tösiste soönumete
järele apostel Paulus möga läbi ära (a. 67wöi 68). Sönum,
et ka Peetrus selsamal ajal Rooma linnas surma saanud ja
nimelt pea alaspidi risti olla poodud, on kahtlane; et ta aga
enne surma koguni 26 aastat Roomas kui esimene piiskopp aset
pidanud, on paawstidest oma kasuks loodud muinasjutt.

Keisri Nero aeg on ka Juuda rahwa kohta selle läbi tähtis,
et sel ajal suur mässamine toõusis, mis Kristuse etteknulutamise
JFerusalema kohta toeks tegi. Juudid pidasiwad endid ikka weel

ainüksi ärawalitsetud rahwaks ja wihkasiwad oma walitsejaid,
Roomlasi, kui paganaid ja röhujaid. Kaua oliwad Roomlased
nendega kannatanud, nende riigile silmakirjaks isewalitsuse warju
jätnud ja nende usku ja templiteenistust auu sees pidanud. Aga
juudid ei möistnud woööraste walitsusega leppida, nii helde kui
ta küll oli, waid lasiwad endid sagedaste waleprohwetite läbi

mässamisele ärritada, mis aegamööda Rooma kannatuse löõpetas.
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Juudamaa üle seati nüüd waljud, ahned ja öelad maawalit—-

sejad, kes tugewa söjawäe abil uhket rahwast kurnasiwad ja wasta—-

törkumisi hirmsaste nuhtlesiwad. Wiimane maawalitseja Gessius
Florus ässitas ise salaja juutisid mässamisele, et selle läbi nende

kaebtusi oma enese kurjade tegude üle keisri ees kuulmataks teha.
üleüldne mässamine toöusis, millest aga Palästina kristlased mitte

osa ei woötnud. Nemad pögenesiwad, Kristuse söna meeles pida—-
des, „mägede peale“, nimelt wäikesesse Pella linna, mis kalju—-
mägede keskel Arabia körbe rajal seisis, ja jäiwad siin hädaohu
eest warjule, kuni jälle rahulisemad ajad tuliwad.

dJuudid aga kihutasiwad esimese tuhinaga Rooma soöjawäed
eneste piiridest wälja, woitsiwad ka Siiria maawalitseja suure
abiwäe ära ja walmistasiwad endid wägewa waimustusega sojale
terwe suure Rooma riigi wasta. Seda kuuldes saatis keiser
Nero oma targa wäeülema Vespasianuse tugewa wäega Paläs—-
tinasse. Ehk küll juudid meeleäraheitmisega wöitlesiwad, aeti

nad siiski nüüd igal pool tagasi, ja wist oleks Vespasianus ise
terwe maa ja Jerusalema linna jälle alla heitnud, kui mitte

ootamata juhtumine teda ei oleks takistanud. Sest keiser Nero

oli ühes söjawäe mässamises (a. 68) iseenese tahtmise järele oma

pärisorja käe läbi langenud ja Palästina soöjawägi töstis Ves—-

pasianuse keisriks. Tema töttas Italiasse tagasi ja jättis juutide
allaheitmise oma poja Tituse hooleks.

Titus, noor helde südamega mees, katsus mitu korda mässa—-
jaid heaga lepitada, aga juudid ise sundisiwad teda oma torku—-

misega Kristuse ettekuulutuse täitjaks saama. Ta piiras Jeru—-

salema linna igast küljest sisse ja wöttis tormiga ühe linnajao
teise järele ära. Linnas oli sel puhul üle miljoni inimesi, sest
et paasa pühaks terwelt maalt palju rahwast kokku oli tulnud.
Nende hulgas walitsesiwad sisemised tülid, haigused ja hirmus
näljahäda. Wiimsel ajal oli üksi Palästina köige püham patk,
Moria mägi, kuulsa templi ja ühe kindla kantsiga juutide käes.
Titus oleks toredat templihoonet hea meelega ärahäwitamise eest
hoidnud ja andis ka selle kohta köwa käsu wälja; aga wiimse
tormijooksmise ajal läks siiski ka see ilmakuulus ehitus, püha
maa ülem auu ja ilu, pölema ja mattis tnhanded oma leekidesse.

See sündis 70 aastat pärast Kristuse sündimist. Jerusalem
sai täiesti ära häwitud; mitte ükski maja ei jäänud terwelt

seisma. Juutisid oli soöja ajal poolteist miljoni otsa saanud;
umbes 100,000 müüdi pärisorjadeks. — Suur hulk jätsiwad
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äralaastatud isamaa maha ja üks rändas sinna, teine tänna:
Neid pillati üle terwe maailma laiali.

50 aastat hiljem katsusiwad juudid weel ükskord oma wana

riiki üles ehitada. Selleaegne keiser Hadrianus oli endise Jeru—-
salema paiga peale uue linna ehitanud, mis Alia Kapitolinaks
hüüti; aga seal asusiwad paganad ja Jehoowa templi asemel
seisis paganate Jupitri tempel. See ärritas juudid wihale; wale—-

messia Bar -Kochba juhatusel töstsiwad nad mässamist, saiwad
aga jälle ära woidetud ja hirmsasti nuheldud. Pool miljonit
leidsiwad surma; teistele keeldi surmanuhtluse ähwardusel ära,
püha linna sisse jalga tösta (135 p. Kr.).

Keisrite Vespasianuse ja Tituse ajal oli kristlastel Rooma

riigis rahu. Aga Tituse wend Domitianus (81 —96) oli jälle
kuri keiser, kes werejanu ja ahnuse pärast muude önnetumate

seas iseäranis ka kristlasi taga kiusas, nendest hulga ära tappa
lasi ja nende waranduse omale wöttis. Tema ajal saadeti apos-
tel Johannes Patmose saarele wangi. Ristiusu waenlased oli—-

wad keisrit Juuda rahwa Messia lootustega hirmutanud. Nagu
Herodes, nönda ehmatas ka Domitianus ettekuulutuste üle, et

üks mees Taaweti soost terwe maailma kuningaks saada. Kuul—-
des, et weel möned Kristuse sugulased Palästinas elamas olla,
lasi ta need (kaks Jeesuse wenna Juuda pojapoega) oma ette

kutsuda. Kui ta aga nägi, et nad waesed inimesed, koöige ala—-

mast soost oliwad, kelle käed raskest tööst rakkus, saatis ta nad
naerdes ja pilgates jälle koju tagasi ja jättis ka kristlaste ta—-

gakiusamise soiku. Hiljemini tapsiwad ta tema oma teenrid ära.

Domitianuse järgmine keiser Nerva ei woötnud kaebdusi kristlaste
peale mitte wastu, ehk küll ristiusk siiski „keelatud usuks“ jäi.

86. Trajanus, Antoninus Pius, Markus Aure—-
lius ja Septimius Severus.

Keiser Trajanus (98—117) oli köikide ajaloo tunnistuste

järele koöige parem ja oiglasem walitseja. Ta walitses truuisti,
kaitses oma riiki wägewa käega waenlaste eest, katsus oma rah—-
wast igapidi önnelikuks teha ja auustas oma jumalaid. Aga
just wiimane asi tegi kristlased tema ees pölastawaks. Ta ar—-

was neid jumalate polgajateks ja riigiwaenuliseks salaseltsiks;
salaseltsid aga oliwad juba wanast ajast saadik Rooma riigis
koöwasti keelatud. Seda keeldu uunendas Trajanus. Uuendatud
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seaduse nimel lasi Wäike-Aasia maawalitseja Plin ius risti-

inimesi, kelle peale kaebati, ära tappa, kui nad oma usku mitte

ära ei salanud. Aga kristlaste hulk oli wäga suur; maawa—-

litseja ette toodi niihästi alamast kui ülemast soost inimesi,
mehi ja naisi, etteaimamata hulgal. ülekuulamisel ei leitud

neil mingi süüd. Kdöik kaebtusealused oliwad köikide teades dig-
lased, töökad, wagad inimesed, polnud nad elukombete rikkujad
ega riigiwaenlased.

Plinius loõi wiimati kahtlema ja palus keisri poolt omale

juhatust. Trajanus saatis siis Pliniusele käskkirja, kus seadu—-
seks määrati: Kristlasi pole waja taga otsida ega salakaebtusi
nende peale wasta wötta; aga kui kaebtus awalik ja kaebtuse-
alune toörgub jumalatele ohwerdamast, siis saagu ta surmatud.
See keiserlik käskkiri j möneks ajaks nööriks ja juhatuseks
kohtulistes asjatallitustes ristirahwaga.

Walusamaid jälgi jättis Trajanuse aegne tagakiusamine
Süria ja püha maa pinnale. Jerusalema linnas tapeti Jako—-

buse järgmine piiskopp, wana elatanud Simeon, 120 aastat

wana, ristipuul, sest et ta ka hirmsa peksupiina all oma Issan-
dat mitte ära ei salanud, nagu kohus noudis.

Täieliselt ja hoolega on weel sest ajast Antiokia piiskopi

Ignatiuse kannatamine ja surm mälestuseks ülesse tähendatud.
üleüldse arwamise järele käis keiser Trajanus aastal 107 oma

soöjateel Parthi rahwa wasta Antiokia linnas külaliseks. Igna—-
tius noöudis keisriga kristlaste pärast könelda, awaldas Traja—-
nusele kristlaste tösist loomu ja olekut ja pakkus iseennast sur—-
male, et seeläbi tagakiusamist ära keelda.

Ta ei leidnud armu, sai hukka möistetud ja pidi keisri

käsu peale Rooma linnas rahwa lustiks kiskjate elajate ette hei-
detud saama. Rösömsalt kuulis Ignatius walju kohtu otsust, Kris-

tuse ja tema koguduse eest tahtis ta heal meelel kannatada.
Nelikümmend aastat oli ta koguduse karjane olnud, seega

wana rauk. Ta anti kümne soldati wahi alla, need ruttasiwad
oma raudu pandud wangiga kiirel käigul maad ja merd mööda

pealinna poole, et enne suure rahwapidu loöppu sihile saada.
Nad joudsiwadki wiimsel pidupäewal sinna ja suures tsirkuses
löpetasiwad kisktjate loomade terawad hambad teekonnast wsi-
nud piiskopi waewa hulga pealtwaatajate ees. Kas tahtis
wahest keiser Trajanus ristiinimesi seega araks teha, et kuulsa
piiskopi raudas ja ahelais pikka teed mitmetest maadest ja lin—

(Kirikulugu). 2
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nadest läbi, öige nagu näituselooma, alatumale surmale saatis?
Korda see tahtmine sugugi ei länud. Sönum lagunes kiiresti
laiali, et armastatud piiskopp hukka möistetud ja tee peal on

Rooma poole. Kust iial piiskopi tee läbi wiis, seal teretasiwad
teda koguduste saadikud ja hulgad leidsiwad auuwäärt ja julge
Jumala mehe suu läbi oma usule kinnitust. Mitmete sees är—-
kas himu, niisamasuguse usujulgusega surmas Jumalat auustada.

Ignatius sai sel teel ka Smyrna piiskopi Polykarpusega
kokku, kes niisamati nagu ta ise apostli Johannese jünger oli

olnud ja pisut hiljemalt oma elu ewangeliumi eest jättis (156).
Sel teekonnal olla Ignatius ka seitse kirja kogudustele kirjuta-
nud, mis weel alles ja palju wäärt on.

Trajanuse järgmised keisrid Hadrianus ja Antoninus Pius
polnud mitte otse kristlaste tagakiusajad, aga kannatada oli ris-
tiinimestel ka nendegi walitsuse all küllalt ja mitmed suriwad
wägiwaldist surma. Pagana rahwas tunnistas enamisti palju
suuremat öelust kristlaste wasta üles kui nende keisrid. Oli

otse wiisiks woetud, köike häda, ikaldust, önnetust, mis paganate
peale langes, kristlaste süüks ajada ja nende werd jumalate
wiha lepituseks nöuda. Maawalitsejad ei teinud mitte ikka

toöket ja keisrid ei hoolinud sest ehk asi ei puutunud laialistest
riigirajadest nende körwugi. Aasiamaal oli keisri Antoninus
Piuse ajal Smyrna kogudusel raske pöli. Muude körwal tapeti
seal wana piiskop Polykarpus tulesurmal. Polykarpus oli

koöigist auustatud ja kalliks peetud rauk, 86 aastat wana. Pa—-
gana rahwas aga noöudis ta surma. Maawalitseja ei soowi-
nud seda ja ajas peale, et Polykarpus oma elu peastmiseks
awalikult Kristust salgaks. Aga Polykarpus kostis: „Kaheksa-
kümmendkuus aastat olen ma Kristust teeninud, ta pole halba
mulle teinud, kuis wöiksiu ma oma kuningat salata, kes mind

on öndsaks teinud?“ AÄhwardused ega meelitused ei aidanud.
Wanakene jäi usus kindlaks ja pöletati tuleriidal ära. Maa—-

walitseja ise sai hallpea surmamise läbi nii liigutatud ja kohu—-
tatud, et ta sest silmapilgust koöik tagakiusamise löpetas.

Keisri Markuse Aureliuse (161 —180) all algas
tagakiusamine suurema öhinaga kui enne.

Markus Aurelius, liianimega „filosof“, oli tark haritud
keiser. Ta oleks heal meelel näinud, et kristlased ewangeliumi
öpetuse asemel tema tarkuse öpetused oleks wasta wötnud. Kadeda
silmaga waatas ta pealt, kuda ristiusk maad wöttis, kuna tema



19

öpetused südameid ei suutnud soojendada. Ristirahwas oli jäle
ta meelest: ta sai nende kärsitumaks tagakiusajaks.

Maakondade kohtukohad manitseti agaramalt wastast waimu

maha röhuma ja pagana rahwa wihale anti täis woli kätte.

Piinamiste läbi sunniti kristlasi oma usku ära salgama ja
kaebajatele ergutuseks töotati kristlaste warandus. Uued seadused
ja eeskirjad äratasiwad kibeda tagakiusamise. Aga piinad,
möök ja löwid ei suutnud ära kaotada, mis Jumalast eluks

maailma oli istutatud.

Sellest tagakiusamisest on lähemaid teateid Lugdunumi
(Lyoni) linna kohta Galliamaal. Lugdunumi linnas oli krist-
laste elu juba mönda aega wäga raske. Paganad oliwad seal
wäga kannatamata ja kärsitud kristlaste wasta ja ei annud

neile sugugi asu. Wöib olla, et kristlaste sunr hulk neid

ärritas. Uulitsatel teotasiwad paganad neid ja käisiwad ühte
lugu ülekohtuga nende peale. Koguni meelest ära läksiwad
paganad, kui keisri poolt uus käskkiri kristlaste wasta wälja
anti. Neidki ei lastud enam wangist lahti, kes oma usu ära

salgasiwad ja ka surnukehadki teotati ära.
*

Wangihoone sumpunud ja rikutud öhu kätte suri 90 aas-

tane piiskop Pothinus, keda enne wangiheitmist mitu aega

kurjasti piinati. Hulgad pöletati pikkamisi tuliste raudistmete
peal ära. Köige rohkem meeletuska tegi tapjatele örn pärisorja
tüdruk Blandina. Küll waewati teda iga wiisi, nii et piinajad
ära tüdinesiwad, aga hing ei lahkunud ihust. Wiimati wisati
waene tütarlaps loöukoerte ette. Aga köige piina all tunnistas

wahwa tütarlaps: „Mina olen ristiinimene ja meie hulgas ei

tehta midagi kurja!“
Rooma linnas suri selsamal ajal Justinus Martyr

weretunnistaja surma. Samariamaalt pärit, rikka paganarahwa
laps, otsis ta oma noorel eal asjata mottetarkade juurest rahu
oma südamele. Ei ta ei leidnud seda, ehk küll mitmete juures
käis öppimas. Wiimati juhatas talle üks wana ristiusku mees

teed püha kirja lugemisele ja uurimisele; sealt seest leidis ta

selle, kelle juure püha kiri juhatab, Kristuse. Sest ajast heitis
ta koige oma möttetarkusega Kristuse teenistusesse ja sai hoolsaks
ewangeliumi kuulutajaks. Oma usuwendade kaitsmiseks kirjutas
ta keisri Markus Aureliusele raamatu. Wendadele see küll abi

ei saatnud, aga enesele päris Justinus weretunnistaja auukrooni,
ta langes timuka moööga all. Keiser Markus Aurelius oleks
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pidanud kristlaste wasta diguse pärast tänulik olema, sest söjas
Markomannlaste wasta peastsiwad ristiusku söjamehed oma pal—-
wetega keisri ning suure sojasalga hukatusest.

Järgmine kristlasi tagakiusaja keiser Septimius Severus

(193—218) teelas ristiusku heitmise köwasti ära (a. 202).
Seda käsku mööda waewati iseäralikult neid, kes ennast risti—-
usku heitmisele ette walmistasiwad. Aga ei peetud palju piiri
ja piinati ühtlasi ka wanemaid kristlasi. Galliamaal tapeti
ewangeliumi kuulutaja Iren äus, Alexandria linnas Egiptuse—-
maal Leonidas, kuulsa ristiusu kirjamehe Origenese isa. Seal—-

samas kannatas üks kaunis ja elukombete poolest puhas ja waga
neitsi Potamiäna waikselt koöige hirmsamad piinad usu pärast
ja sai wiimati oma ema Marcellaga ühtlasi kuuma pigi sisse
kastetud. Soldat aga, kes neid piinapaigale wiis, tunnistas
enese kristlaseks ja sai teisel päewal moõögaga ära tapetud. Nii-
sama öelad oliwad tagakiusajad Karthago linnas Aafrikamaal.
Noor 22 aastane naene Perpetua ji, hoolimata isa ärdaist
palwetest ja oma imewast lapsest, keda ta käe peal kandis, usus
kindlaks j kannätas koöik piinad ära. Ta wisati wiimati tigeda
lehma sarwede ette, ja kui seegi teda ei surmanud, tappis üks

moögaori ta noaga ära. Kindla naesterahwa teenija Felicitas,
kes sessamas wangitornis kinni oli, awaldas niisamasugust kind-

lust ja usujulgust.

$7. Decius, Valerianus ja Gollienus.

Köik senised tagakiusamised, kui karedalt ka nad iganes
ristirahwast röhusiwad, nad polnud mitte nii üleüldsed, et igal
pool suures riigis korraga ja köiki kristlasi oleks taga kiusatud.
Tagakiusamised käisiwad seni enam hoo kaupa ja paiguti. Taga—-
kiusamise aegadega wahetasiwad sallimise ajad. Kus katk, nälja—-
häda, tulekahjud rahwa meeli ärritasiwad ehk kiusakad, omawoli-

lised maawalitsejad oma öelust ja wiha ristirahwa kallal katsu—-
siwad, ehk wahel ka möningad ristiinimesed ise ettewaatamata
kombel paganatele tuska tegiwad, seal tuli kiusamine.

Päris üleüldist tagakiusamist koöigis riigimaades korraga
kuni kolmandama aastasaja keskpaika mitte ei olnud. Laialises
riigis oli kristlikul kirikul ruumi ja mahti küllalt maad wöotta.

Ristikogudus kaswis ja wösus ühte lugu. Tal oli juba suur
woimus käes ja see paisus iga päewaga.
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Paganausu kallistajad waatasiwad kartes ja kohkudes seda
kaswamist ja wöimust wötmist pealt. Jlsaisadest päritud usk ja
kombe ja riik näis hukatuse soörwal olema; nende peastmiseks ja
uue liikumise allasulumiseks oli waja koöike joöudu kokku wötta.
Kolmandama aastasaja südamel algas siis ka pagana riigi—-
walitsuse äge wöitlemine köige joöuu ja abinöudega kristliku
kiriku wasta ja seega plaaniline kristlaste tagakiusamine terwes

Rooma riigis. Juba kolm aastat waremalt ähwardas werine

mäng karwa pealt algada. Aastal 247 peeti Rooma linnas

ja terwes riigis rääkimata ilu ja toredusega Rooma riigi tuhande—-
aastast mälestusepewa. Sellest riigi- ja rahwapidust hoidsiwad
kristlased eemale ja see sünnitas palju paksu werd igal pool
paganarahwa seas. Wististi oleks kohe suur mäss alganud,
kui selleaegne keiser Philippus Arabs kristlasi poleks kaitsnud.
Tema järeltulija all läks tagakiusamise tuli lahti.

Aastal 249 astus keiser Decius auujärje peale. Ta auus-

tas oma jumalaid, wihkas ristirahwast ja arwas seda öigeks ja
heaks, et paganausk jälle täie auu ja sära sisse saaks töstetud,
ristiusk aga Rooma riigi rajadest hoopis ära häwitataks. Maa—-

walitsejatele anti nüüd keisri poolt wali käsk kange ähwardami—-
sega kätte: Kui nad ise oma eluù ei taha kaotada, siis kandku

selle eest hoolt, et ristirahwas sootumaks Rooma riigist kaoks.
Seega polnud enam waja iseäralikku kaebtuse töstmist kristlaste
wastu ära oodata, waid kohtud ja walitsusekohad saiwad ise
ameti poolest kristlaste pealekaebajaks ja kohtumöistjaks ühtlasi.
Muidu ei tohtinud Rooma seadust mööda kaebaja kunagi iseenda
kohtumöistja olla, ristiusu kaotamiseks murti see seadus ja lubati

wastuoksa asi. Kole kurb aeg algas. Lugemata hulgad suriwad
oma usu pärast. Ahastus, häda ja hirm oli suur. Mönda

aega oliwad kristlased rahu ja sallimist maitsnud. Mitmed kirikud

oliwad ehitatud ja awalikult peeti jumalateenistust. Seepärast
tuli see tagakiusamine koguni ootamata kristlaste peale.

Tagakiusamist toimetati enamisti järgmisel kombel. Ühel
määratud päewal kutsuti koöik kristlased kohalise magistraadi ette
oma usku ära salgama ja jumalatele wiirukit ohwerdama. Wastu—-

törkujad oliwad iseenesest surmalapsed. Hulgad pögenesiwad,
enne kui hirmus päew kätte tuli. Poögenejate warandus wöeti

ära ja tagasipöörmine keelati surmanuhtluse all ära. Sagedasti
heideti niisugused, kes ka piinamisel oma usku ei salanud, torni,
et neid seal aegamööda waewa, nälja ja jänu sunnil järeleand—-
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misele ajada. Mitmed aramad ja nörgemad lasti ka lahti, ilma
et nad oleksiwad ohwerdanud, kui nad kas ise ehk nende söbrad
magistraadi käest tunnistuse muretsesiwad, et koöik keisri käsud
nende poolt täidetud. Ristikogudus aga töukas sarnased oma

seast wälja. M

Deciuse surm (251) kergitas küll wähe kristlaste pölwe, aga
ainult lühikeseks ajaks. ;

Keiser Valerianus (253—260) püüdis löpetada, mis Decius

peale hakanud. See oli ära näha, et terwet ristirahwast mööga—-
tera alla saata mitte wöimalik polnud, nende arw oli seks liiga
suur. Valerianus katsus teist wiisi neist jagu saada. Tema
käsku mööda hakati (a. 257) ülemaid mehi, koguduste eestseisjaid,
piiskoppa, preestrid, ristiusulisi ametnikka, senatiliikmeid ja kohtu—-
nikka, kui nad oma usust ei tahtnud taganeda, wangi saatma ja
surmama. Oliwad tähtsamad mehed ära, körgemast soost krist-
lased tapetud, siis kadus lootust mööda ülejäänud hulk, kellel
enam juhatajaid, kaitsjaid ega eestkostjaid polnud, iseenesest ära.
Ka awalikud kooskäimised keelati köwasti. Raske oli see taga—-
kiusamine küll kanda, aga halb tahtmine ei läinud korda.

Karthago linnas Aafrikamaal suri sellel tagakiusamisel
kuulus ja sönakas piiskopp Cyprianus. Juba Deeciuse ajal
oleks pagana rahwa wiha teda heal meelel löwide kätte annud,
aga piiskopp läks oma koguduse sunnil linnast ära körbesse
warjule ja toetas ja kinnitas peidupaigast kirjateel oma kurna—-

tud ja kurba karjakest. Sügise aastal 2568 wöeti ta maawa—-

litseja käsu peale wangi. Oö otsa peeti ta wangihoones köwa

wahi all, kuna ehmatanud koguduse liikmed uulitsal walwasiwad.
Teisel homikul wiidi ta kindla wahi all maawalitseja lossi.
„Kas sina see Cyprianus oled, selle hulga jumalakartmata ini—-

meste piiskopp?“ küsis maawalitseja. „Mina ise!“ wastas

Cyprianus. „Meie koörgeauuline keiser nöuab, et sa jumalatele
ohwerdad.“ „Ei ma ohwerda mitte!“ oli wastus. „Pane
tähele, mis sa teed,“ noomis maawalitseja. „Täida oma kohut,
siin pole midagi enam tähele panna,“ kostis Cyprianus rahu—-
liselt. Kohtu otsus oli ka pea tehtud. Cyprianus wiidi seda—-
maid lähemale wäljale ja raiuti ta pea maha. Möne päewa
pärast suri ka maawalitseja, kes teda surmale moöistnud. See

kohutas paganaid. Järgmisel aastal sai Rooma sojawägi
Pärsialastest täiesti löödud, Valerianus ise sattus wangi Pärsia
kuninga kätte, kes koguni koölwatul ja jäledal kombel teda pidas
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ja seega Rooma riigile kuulmata häbi tegi. Paganad loiwad
kartma.

Keisri Gallienuse (260—268), Valerianuse poja, esimene
ametitallitus oli, waljusid tagakiusamise käskusid tagasi wötta

(260). Seega ei antud ristiusule aga weel mitte Rooma riigis
seaduslist digust. Ristiusu tunnistus jäi edespidigi surmanuhtluse
wääriliseks ja woõis see nuhtlus iga tahes möistetud saada, kui
ametlikult poolt kindlaks tehti, et keegi kristlane keisri kuju ei

kummardanud. Aga käskkiri, mis kohtuid sundis kristlasi üles

otsima, tehti tühjaks. 40 aastat wältas waikne rahuaeg.
See oli waikus tormi eel.

BS. Diokletianus,

Keisri Diokletianuse all (284 —305) töõusis uus tagakiu—-
samine, waljum ja koledam kui koöik senised. Rooma riigiwöim
töstis weel kord köike rammu kokkuwöttes tapakirwest wihatud
waenlase kukutamiseks. Kas elu woi surm, Rooma riik wöi

ristiuskt! See pidi selgeks saama. Aastal 303 kisti korraga
suur kirik Nikomedia linnas, kus keiser sel puhul asus, maani

maha. See oli esimene pauk werises maadlemises. Kristlastele
pidi see pörutus ehmatuseks olema, paganatele aga öelusemöllu
hakkamise märgiks. Köikide salawihale ja tigedusele, kadedusele
ja ahnusele näidati teed kätte, kuda nad häbita ja halastuseta
wöisiwad oma waenlaste ja wihaaluste wasta hullustada. Köik
ristiusulised ametnikud lasti lahti, köik ristiusulised kodanikud

kaotasiwad oma kodanikusiguse, köik ristiusulised ohwitserid aeti

wäest wälja ja ristiusulised pärisorjadki, kui nad usku ei sala—-
nud, kaotasiwad wabakssaamise lootuse. Sest polnud küllalt.
Keisri käsk noöudis, et kristlased, olgu noored wöi wanad, kör—-

gest wöi madalast soost, wägiwallal ja piinal saaks ohwrile sun—-
nitud. Peale selle kästi köik kirikud maha kiskuda, pühad kir—-

jad ära poletada), kooskäimised kangesti ära keelata. Kohtud
ja erainimesed tegiwad nüüd woöidu häwitamise tööd, kuna keisri—-

kojast aegajalt uut öli tulesse kallati. Ka keiser ise waimustas

ennast aegamööda ikka enam ja enam oma ristiusku alamate
ära kaotamiseks. Hakatuses polnud Diokletianus ise mitte krist—-
laste weriwaenlane. —

Selle käsu mojul saiwad lugemata hulgad uue testamendi käsikirjad ära häwi—-
tatud ja sellest see jaolt ka on tulnud, et sinet kolmest aastajasast mitte ühte ainust
käsikirja praegu alles ei ole. Kdige wanem käsikiri on keisri Konstantinuse Suure ajast.
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Diokletianus alustas tagakiusamist kurjade inimeste nöõuu

peale. Möttetargad ja preestrid tema ümber oliwad keisrit

wahetpidamata ässitanud; neile appi astus keisri wãimees ja
kaaswalitseja Galer ius. Wiimane ei annud keisrile enne asu,
kui see ta halba noõuu kuulda wottis. Aga siis kui kurjuse loke
kord oli pölema süüdatud ja laastama wälja lastud, kihwas
ka Diokletianuse enese sees tagakiusamise himu pölema ja Ga—-
lerius ei wäsinud körwalt öhutamast ning uusi halgusid tulesse
wiskamast.

Möni nädal peale tagakiusamise alustust peasis keiserlikus
lossis tuli lahti. Kes süüdlane? Muidugi kristlased! kisendasi-
wad paganad. Polnud nüüd kohtukuulamist ega armuandmist.
Wisati wangi, piinati, pöletati, keda iial kätte saadi. Kaks
nädalat hiljem: uus tulekahi keisri lossis. Nüüd oli Galeriuse
kuri tahtmine täide länud. Ta teadis, et ara werega ja eba—-
ustliku äia wiha piirita, ütles oma elu eest Nikomedia linnas
kartwat ja soitis ära.

Kes kunagi Kristuse nime kandis, langes nüüd. Seni oli
alles söömine olnud, nüüd algas luuragistamine. Ime weel,
et keiser oma abikaasat Priskat ja tütart mitte ka kohe tule—-
riidale ei saatnud. Nad sunniti ohwerdama ja jääti siis rahule.
Aga köik keisri lossi ametnikud, ministrid, kammerherrad, kes

Kristuse nime kandsiwad, saadeti piinapingile.
Päew päewa järele käis Diokletianus ise piinamisi, küpse—-

tamisi, pöletamisi ja tapmisi pealt waatamas. Esmalt poletati
üksikult wäikestel tuleriitadel, siis tehti suured riidad ja poletati
hulgakaupa 50 kuni 100 inimest korraga. Ka see tüütas

Hakati siis ühtlasi sadamas kristlasi, kiwid kaelas, merde wis-
kama ja saadeti soldatite salgad kristlasi umbkaupa maha raiuma.

Ule terwe riigi käis see häwitamise tuli. Paganad wöit-

lesiwad oma jumalate eest. Käsk käsu järele anti kristlaste
wastu wälja, üks waljum kui teine. Köik wägiwald, öelus,
kurjus, lasti lahti, saadeti jahti, kristlaste kaotamiseks. Abita,
toeta ristiinimene, kes sind peastab? Aga waata, kui kurjus
suureks läks, siis ilmus ka ewangeliumi wägi. Sajad tunnis—-

tasiwad julgusega, et nad surma ei karda ja tuhanded kandsiwad
piina ja häda röömustades, et Kristus neid selle auu wää—-

riliseks oli arwanud. Kümme aastat kestis tagakiusamine.
Diokletianus ise wäsis küll pea, aastal 305 andis ta ameti

käest ja löi erainimeseks. Aga tema järgmine keiser Galerius
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ning sellest nimetatud kaaskeisrid tapsiwad edasi. Ainult Bri—-
tannias, Gallias ja Hispaniamaal oli kristlastel kergem pöli,
seal kaitses neid endine Diokletianuse aegne kaaskeiser Konstan—-
tius Chlorus, pärastise keisri Konstantinuse Suure isa, waga
möistlik mees, ka uue walitsuse ajal.

Galerius lasi weel aastal 308 köik toidukraamid turul ju—-
malate ohwriwiinaga ja ohwriweega ära kasta, et sel kombel

kristlasi jumalate ohwri osaliseks teha. Hirmsas mädatöwes

jättis ta wiimati kristlaste tagakiusamise soiku, andis aastal 311

ühtlasi oma kaaskeisritega kristlastele sallimise käskkirja ja käs—-

kis neid keisri ning riigi eest Jumalat paluda. Ta suri usside
kätte, mis ta kehas siginesiwad.

Chloruse poeg Konstantinus Suur wöitis wiimased krist-
laste tagakiusajad kaaskeisrid waenuwäljal ära ja andis kahes
kästkirjas a. 312 ja 313 kristlastele luba wabal kombel ju—-
malateenistust pidada. Waen loöppes, rahu algas, öö kadus,
päew joudis.

:

G92. Kristlik kirik tagakiusamiste löpul.
Tagakiusamise tulisest raudahjust oli kristlik kirik peastetud;

kolmsada aastat täis ahastust, häda, kurnamist ja piina möödas.

Kristlase nimi, wara, seisus, au ja elu rippus köige selle aja
ölekörre külles, iga silmapilk woöis ta nad kaotada. Keisrite

wiha, maawalitsejate kurjus, ametmeeste ja mottetarkade kawa—-

lus, preestrite waen, rahwa ülbe meel ja sögedus oli kogudust
muljunud; tuli, wesi, möök, oda, kiskiad elajad ja muud piinad
teda kurnanud ja löhkunud. „Kes minu järel tahab käia, see
wötku minu rist enese peale!“ :

Wiimsel tagakiusamisel walitses üks wahe suur rööm pa—-

ganate seas. Seati sambad püsti, löödi rahad Diokletianuse ja
Galeriuse mälestuseks, kes ristiusu ära kaotanud ja jumalate
kummardamise uuesti auu sisse töstnud. Aga kes pööras wiha
wabaduseks, waenu ristirahwale woöidupärjaks, waenlastele endile

aga langemiseks ja hukatuseks? Küll oli paganatel mahti risti-

inimesi piinata, nende kirikuid maha kiskuda ja raamatud ära

poõletada; aga ristiusu elawat hallikat, kust unenduse woõim wälja
woolas, nad ei suutnud sulguda, tema taewalist wäge murda.

Köik sai ära kannatatud, aga kogudus polnud mitte kängu
jäänud, waid wörsunud ja hästi kaswanud. Wäike Jerusalema
kogudus oli suureks puuks sirgunud, oksad ulatasiwad kaugele
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üle merede ja maade. Ristiinimesi ei loetud tagakiusamiste
löpul mitte enam sadadega, waid tuhandetega ja sadatuhande—-
tega. Mitmes linnas ja mitmel maal otsis pool osa elanikka

ristiusus omale onne ja ondsust; ka neid paiku leiti, kus paga—-
naid enam polnudki. Kaswamisega käsi käes käis suur ja kur—-

wastaw seestpidine muutmine. Nende hulkadega sadasiwad ka

koik inimlised noödrused ristikogudusesse. Esialgne wagadus ja
pühadus hakkas pleekima, puhtus mustaks wöiduma. Armas—-

tuse teod ja waeste eest hoolekandmine lükati rohkem koguduse
eestseisuse peale; hakati ühtlasi elukombeid kahesuguse mööduga
moötma; waimulikkude meeste käest nöuti täit wiljakat kristlikku
elu, rahwa kohta arwati sest küllalt saawat, kui ropp patt tege—-
mata jäi. Mitmed maailma kombed ja wiisid tungisiwad wooga
kogudusesse. Hulga elawate liikmete seas oli palju surnuid liik—-

meid, nii et üks waga mees Rooma linnas juba teise aastasaja
südamel, waimus ristikoguduse kuju waadates, nägi teda täis

kortsusid, muhkusid ja nödrust olewat.
Ka paganate öpetuste tulest tuli ristikogudusel tagakiu—-

samiste ajal läbi käia. Kui ristinsu öpetus laiemalt paganate
seas tuttawaks sai, ärkas möttetarkade seas püüdmine, pagana—-
usu paremaid arwamisi koguda, neid ristiusu töõega täiendada

ja sel kombel unt ülemat usku asutada, mis nad gnösis
(tundmine) nimetasiwad. Selle uue opetusega, mis muud ei

olnud kui ristiusu segamine paganausuga, pakkus paganaufsk risti—-

usule kätt lepinguks. Mitmele meeldiw ja seepärast ütlemata

kardetaw oli see rahu pakkumine. Oleks ristikogudus tähenda—-
tud tingimiste all rahu teinud, siis oleks ta ka hukas olnud.

Püha kiri peastis koguduse. Mida sügawamaks püha kirja
tundmine läks, seda hölpsamasti kadus see häda.

Selle seestpidise woitlemise wili oli pühade kirjade kogu—-
mine (kanon), nende sügawam uurimine ja koguduse elu kor—-
rale seadmine.

$ 10. Kirikuwalitsus.
Kristuse oma nägemata kunninga walitsuse all elasiwad

esimesed kogudused ühes waimus ja ühes meeles nagu ühe ihu
liikmed. Ristikogudus teadis ja uskus: Issand on üles toöusnud,
elab igawesest ajast igaweste. Issand on kesk oma ustlikkude
seas iga päew kuni maailma otsani. Igas üksikus koguduses on

dige ristmine, öige püha öhtusöömaaeg, täieline osasaamine
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Kristusega, ainsa ülempreestriga ja ustklikkude wahemehega, sest
„kus katks ehk kolm koos on minu nimel, seal olen mina kest
nende seas.“ Püha Waim on wälja walatud usklikkude peale,
tema äratab mehed, kellel and on Jumala soöna kuulutada ja
koguduste üle waadata. Köige pealt on apostlite sees Jumala

söna elaw südamete kosutuseks js äratuseks ja ühtlasi koguduse
juhatuseks. Seda Püha Waimu wäge usaldades elas kristlik
kirik julgesti ja priskesti. Apostlite silma all oli öpetamine ja
korrapidamine üksikutes kogudustes wanemate (presbyter) ehk
ülewaatjate (episkopos-piiskopp) kes. Piiskoppa (ülewaatjaid)
oli igas koguduses mitu. Pea hakati köige wanemat ja tege—-
wamat nende seast iseäralikult pii skopi nimega kutsuma, kuna

teisi endisel wiisil wanemateks (presbyteriteks) hüüti. Suuremad

kogudused noöudsiwad rohkem kirikuteenijaid; nii astusiwad siis
wanematele abiks diakonid, waeste, haigete, leskede ja waeste—-

laste eest hoolekandjaks; nendele jälle toeks nimetati subdi—-
akonid (alamad diakonid); piiskoppide teenrid ametitallituste

juures hüüti akoluthideks. Peale selle oliwad weel ette—-

lugijad, kes püha kirja ette lugesiwad ja neid alal hoidsiwad;
wiimati uksehoidjad, kes wälise korra üle jumalateenis—-
tusel walwasiwad. ; ; ;

Piiskopid ja teised kirikuteenijad kandsiwad siis koguduste
eest hoolt ja toimetasiwad köik waimulikud tallitused. Seega
ilmus aegamööda wahe waimulikkude meeste ja rahwa wahel,
kuni wiimati üleüldne preestriöigus ja preestrikohus, mis

koguduse liikmetele koguduse Issanda poolt antud, hoopis unus—-

tusesse sattus. Liikmete hulgaga kaswis muidugi töö ja toimetus

kogudustes. Palwekodade asemele ehitati kirikud. Jumalatee—-
nistust peeti dige sagedasti, nimelt aga pühapäiwiti. Aastapühi
oli esiotsa kaks. Ülestoõusmisepüha ja nelipühi; hiljemalt
hakati ka laiemal piril joöulupühi pühitsema. Jumalateenistusel
loeti püha kirja ette, seletati seda, lauleti ja pühitseti püha öhtu—-
söömaaega ja ristimise sakramenti.

Ehk küll köik kogudused ühe järje peal seisiwad, kellelgi
iseenesest eesöigusi ei olnud, siiski ilmus pea wahe. Linna—-

koguduste piiskoppide ülewaatmise alla langesiwad loomulikult

maakogudused ja piiskopid. Maalinnade piiskopid seisiwad jälle
pealinna piiskoppide ülekuulamise all. Moned kogudused torkasiwad
oma wanaduse wöi asutuse poolest silma, nönda Jerusalema,
Antiokia, Ewesuse, Korintuse ja Rooma kogudus. Rooma piis—-
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kopil oli juba seepärast suurem tähtsus ja au, et ta suures riigi
pealinnas asus; peale selle arwati teda hiljemalt eksikombel
Peetruse järeltulijaks ja nönda hakkasiwad nad endid piiskoppide
piiskoppideks kutsuma. See on paawsti walitsuse hakatus. Ka
Alexandria ja Karthago kogudused saiwad aegapidi öige tähtsaks
ja mojukaks, hiljemalt Konstantinopoli kogudus.

Kogudused püüdsiwad hakatusest saadik wennalikult käsi käes
käia. Wahetati kirjasid, saadeti apostlite raamatud ja ka muund

püha kirja osad kogudusest kogudusesse lugemiseks ja ärakirjuta—-
miseks; koguduseliikmed käisiwad kaugema maa tagant teistes

kogodustes woöorusel; reisijatele kristlastele andis piiskopp soowi—-
kirja ühes, mis peale neid wöörais paigus wennalikult wasta
woöeti. Häda korral toetasiwad kogudused teine teist wastastiku
abi ja troostiga

Warsti hakati ka maakonna pealinnades sealsete piiskoppide
juhatusel sinotid pidama. Konstantinuse Suure ajast saadik
kutsuti ajuti suured riigisinotid (kontsiilid) kokknu. Maakonna
pealinnade piiskopid saiwad nime metropolit. Oma puhtust
hoidsiwad kogudused hoolega. Ropu elu elajaid ja usu salgajaid
karistati kogudusest wäljaheitmisega. Tagasitahtjad pidiwad pikal
meeleparandamise teel oma töosist kahetsemist üles näitama.

Wahest lasti nad mitu kuud leinariides kiriku ustel seista ja
iga koguduseliikme käest pahandust andeks paluda; siis lubati
neid eeskojas santide ja paganate seas jutlust ja Jumala söna
kuulata; möne aja pärast tohtisiwad nad pölwili kirikupalwest
osawötta, pärast ka seistes altarisakramendi pühitsemist pealt
waadata. Wiimati lasti neid awalikult oma pattu üles tunnistada
ja woeti piiskopi kätepealepanemisega kogudusesse wasta.

S 11. Keiser Konstantinus Suur.

Konstantinuse walitsuse aeg (f 337) on suur ja tähtis
pööripäew ristikoguduse elus ja olemises. Wihatud, pölatud, jalge
alla tallatud ja öiguseta siiamaani, töõstetakse ristikogudus maailma
ees auu sisse, seatakse riigiusuks. Wälisele käekäigule tuli see
muutus sureks kasuks, aga ristiusu süda sai raskesti wigastatud.

Kristus oli koguduse kuningas, tema au säras tagakiu—-
samise kuumas ahjus, ilustas ja elustas waese lapse elu. Selle

sära ette tömmati wari. Ristiinimesed hakkasiwad ilmlikku auu

ja head põlwe nöudma, Kristus ei olnud enam nende ühine elusiht.
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Konstantinuse isa Konstantius Chlorus, Diokletianuse kaas-

keiser Britannia- (Inglis), Gallia- (Prantsuse) ja Hispaniamaal,
oli hästi haritud loomu poolest helde südamega mees ja hoidis
oma abikaasaga ristiusu poole. Poeg Konstantinus saadeti
poisikese pölwel suure riigi pealinna keisri Diokletianuse majasse
kaswatada. Aastal 303 nägi ta oma silmaga Nikomedia linnas

häwituse tööd. Konstantinus pögenes ära isa juure. Aastal

306 waliti ta isa asemelle kaaskeisriks. Hakatusest saadik oli

Konstantinus ristiusu sallija ja poolehoidia nagu tema isagi—.
Rooma riigis oli sel puhul kuus walitsejat, igaüks ülema auu

tahtja. Konstantinus, südi pealik söjas ja muidu osaw walit—-

semises, päris wiimati ihaldatud pärja.
Aastal 312 sammus Konstantinus söjateed Rooma linna

poole. Wöimus ja keisri kroon ühel pool, häbi ja surm teisel
pool, seisiwad kaalu peal. Kuhu poole waarub kaal?

Wastane keiser Maxentius walmistas hoolega waenuwankrit,
ohwerdas hulgaile jumalatele, küsis tarkade käest head nöuu;
lootis küll moöoögatera peale ka, usaldas aga weel enam oma

ebajumalaid, neilt tugewamat abi ja jöudu lootes.

Mis pidi Konstantinus tegema? Ta meel ja süda oliwad
alles hoopis paganausu wangistuses. Jumalaid oli palju, keda

sündis kaitsjaks wötta, Jupitrit wöi Apollot, Isist wöi Osirist?
Jlsa eeskuju andis otsust. Isa oli ristiusu Jumalat appi hüüd—-
nud ja enamisti önnelikult oma ettewoötmised korda saatnud, tema

wastased aga oliwad häbi sisse sattunud. Konstantinus wöttis
noõuuks jumalate kummardamist hoopis maha jätta, ülewalt tosiselt
Jumalalt abi oodata. Ta palus, et Jumal ennast talle iseäralise
märgiga tunda annaks, see iseäraline märk olgu woöit Maxen—-
tiuse üle. Niisuguste mötete all juhtus tal ühel päewal — seda
lugu on ta ise kirikuloo kirjutajale Eusebiusele jutustanud —

imelik nägemine. Taewa all ilmus hele ristikuju pealkirjaga
rötw »ixa (tuto nika), selle läbi woõida. Keiser sattus sügawasse
mottesse. Obösel nägi ta und: Onnistegija seisis ta sängi ees

sellesama ristikujuga, mis ta taewa külles näinud ja käskis sar—-
nase söjalipu walmistada, töendades, et woöit tema poole jääb,
kui käsku täidab. Lipp sai pea tehtud: Kullatud warda otsas
hiilgas kroon, krooni külles rist ja Kristuse nime algtähed
krooni all kullast keisri pilt ja selle all poikpuu külles;
neljanurgeline punasest siidist lipp, Labärum oli lipu nimi,
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Kristuse ja Konstantinuse kujud tema külles, seega kölbaw kum—-

mardamiseks paganaile ja ristiinimestele.
Kurb lugu, ebajumala teenistus ja ristiusk pandi ühe lipu

alla. Suurest hädast oli kirik peasenud, suuremasse langes ta

ja siin wasta panemata. Ta seoti paganausuga ühte ikkesse.
Rooma wärawate ees Milvia sillal woitis Konstantinus

wastase wäe ära ja pillas ta laiali. Rooma wärawad tehti
talle lahti ja terwe läänepoolne riik sai seega Konstantinuse woli

alla. Mailandi linnas pakkus ta idariigi keisrile Liciniusele
söpruse kätt, andis oma öe sellele abikaasaks ja saatis Liciniu—-

sega koos käskkirja wälja, kus köikidele uskudele sallimist kuu—-
lutati (312). Märtsi kuul a. 313 andsiwad mölemad keisrid

uue käskkirja wälja, mis ristiusule täie eludiguse ja ühtlasi ees-

öiguse teiste uskude keskel kätte kandis. Kirikud, mis oliwad

tagakiusamiste aegu ära wöetud, kästi kristlastele tagasi anda;
öpetajaid hakati riigi poolt auustama; mitmed kristlased saiwad
körged aunametid. See oli muidu köik hea, aga ristikogudus
läks Kristuse armult liialt Konstantinuse armule, see aitas neid liig
rohkesti ristikogudusesse, kes Kristusest midagi ei hoolinud, kellel

aga Konstantinuse arm kallis oli, ja sellest kaswis pärast pöh—-
jatu wiletsus wälja.

Konstantinus polnud sel ajal wististi muud midagi kui

selge pagan. Usku tarwitas ta nii palju, kui soöjapidamiseks ja
riigiwalitsuseks tarwis läks. Ristiusu wöttis ta wasta ebausus,
sest et lahingutes kaitsjat ja awitajat jumalust waja oli ja risti-

usu Jumal tema arwamist mööda teistest joöuus üle käis.

Ristiusule saiwad küll suured öigused, aga paganausu söja-
meestele ja ametnikkudele püüdis keiser ka meele järele teha.
Seda näitab dige selgesti riigilipp labrum, mis mölematele

hea pidi olema. Esimesed keiserlikud kuulutused ristiusu kasuks
oliwad ühtlasi nii ettewaatlikult antud, et paganausu kombed ja
öigused nende läbi mitte rikutud ei saanud. Paganausu ülema—-

preestri amet jäi ka edespidi Konstantinuse kätte (pontilex
maximus).

Aga keisri heldus kristlaste wasta kaswis päew päewalt.
Sellega Konstantinus weel ei leppinud, et ristikogudusele röö—-
witud warandused ja kirikud köik tagasi anti, wangikodade uksed
lahti tehti ja kaewandustest wangitöölt kristlased peasteti. Ta

jagas lahtisekäega abi tirikutele ja üksikutele inimestele, püüdis
löödud haawu parandada, ränka pölwe kergitada. Nimelt piis—-
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kopid seisiwad suures auus tema juures. Ta armastas neid

oma ümber kodu keisrilossis kui ka reisidel ja söjawäljal. Oma

poja Krispuse andis ta ühe kuulsa ristiinimese Laktantiuse juure
kaswatada. UÜhtlasi wööttis keiser ka kristlikus kirikus ülema

woöimuse oma kätte. Ta käis piiskoppide koosolekutel, walwas

nende nöuupidamiste üle ja katsus ise köik usuküsimused ja piis-
koppide otsused läbi. Sellest ajast hakati kirikut ametlikkudes

kirjades katoliku kirikuks, s. o. üleüldseks ehk riigikirikuks kutsuma.
Aastal 323 löõi Konstantinus wiimase wastase Liciniuse

werises lahingus ja sai seega päratu riigi ainsaks peaks. Ida—-

poolses riigiosas, mis nüüd Liciniuse käest tema walitsuse alla

langes, nimetas ta ennast tööriistaks Jumala käes tösise usu
laialilaotamiseks. Hiljemalt asus Konstantinus Roomast, kus

paganausulised wägewad perekonnad ta ära tüütasiwad, hoopis
idapoolsesse osasse Konstantinopoli linna elama (330).

Köikidele paganatele soowiti, et nad ewangeliumi wasta

wotaks, kuid sundida ei tahetud neid mitte. Meeldiwaks aga
tehti neile ristimine mitmet moodi. Nönda anti körgemast soost
inimestele head kohad ja teenistused, alamaile jälle kingitused,
12 kuldtükki ja walge riie.

Kui palju ei heitnud sel kombel silmakirjaks ristiusku!

Lühidelt, keiser püüdis iga pidi ristiusku ülendada ja see tun-
nistab, et ristiusk ta enese meelest kalliks dli saanud.

Et aga ristiusu tunnistamine nüüd koöige julgem tee auu

ja rikkuse juure oli, siis noöudsiwad alamad ja ülemad hulgal
ristimist. Lihawötte janelipühi aegu tungisiwad tuhanded walgeis
riietes kirikute ümber kokku ja ootasiwad ristimist. Möned aja—-
lookirjutajad ütlewad Rooma linnas ühel ainsal aastal 12,000

meesterahwast ristiusku olema wasta wötnud, naesed lapsed
pealekauba. ;

Konstantinus ise jäi elu löpuni ristimata. Ekslik arwamine

ristimise sakramendi kohta ajas teda wist seda tegema. Ta tahtis
elu löõpul köik patud korraga ristimise wees ära pesta. Et risti-
inimene iga päew patule peab ära surema ja uus inimene ette

tulema ja üles töusma, selle nöudmise kohta puudus keisril

Konstantinusel selgus. Ehk suutis ta surmawoodil täiesti meelt

parandada ja patust pöörata. Piiskopid, kes keisri ümber oliwad
ta haiguse ajal, wötsiwad ta patutunnistuse wasta ja Nikomedia
piiskopp Eusebius ristis ta. Konstantinus töotas, kui Jumal
talle elu jatkab, nüüd töesti koguduseliikmeks hakata ja keiserliku
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purpuri asemel ainult ristimise walget riiet kanda. Keiser ei

saanud enam tootust täita, ta suri warsti pärast ristimist (337).
Keisri ema Helena heitis palju waremalt ristiusku, elas

toesti waga elu ja tunnistas suurt heldust üles ristirahwa
wasta. Tema käsu peale kisti paganausu tempel, mis keiser
Hadrianus püha haua paigale lasi ehitada, maha ja ehitati
uhke kirik asemele. Weel mitmed teised kirikud saiwad Helena
mnretsemisel pühal maal ja mujal ehitatud. Ta suri aastal 328.

g 12. Donatuse ja Ariuse ususegadused. Nikea
kontsiil.

Waewalt sai ristikogudus wälise rahu, seal hakkasiwad
seestpidised loöhed ja riiud teda rikkuma. Riiud läksiwad sage—-
dasti seeläbi wäga suureks, et nüüd riidlejad warsti riigiwalitsust
oma asju oiendama kutsusiwad. Moönigi kord oleksiwad sega—-
dused waiksel wiisil koguduste keskel suurema kärata wöinud

löpetatud saada, aga nüüd kanti nad politika pollule ja anti

walitsuse woöimuse wäe otsuse alla.
;

Lääne Aafrika maal riieldi juba Konstantinuse walitsuse
algul piiskopi walimise pärast. Karthago linna piiskopp suri
ära ja uue piiskopi walimise juures läks moöninga kangekaelse
ja auu- ning rahaahne inimese kihutusel esmalt linnakogudus
pärast terwe maa nii lahku, et ka keiser, kes mitu korda nöuu—-

pidamiste ja käskude najal, küll heaga küll kurjaga, nääklejaid
püüüdis lepitada, neist woõitu ei saanud. Mitu sada aastat kestis

see segadus jakurnas kogudusi. Donatus oli siin kiusakam tülitseja.
Palju walusamalt haawas kirikut Ariuse riid, mis ida—-

poolse riigiserwa oma tallermaaks tegi ja Alexandria linnas

Egiptuse maal algas. Alexandria linn oli wanasti juba mit-

mesuguste möttewäänutuste ja wassingute pesapaik. Greeka ja
Hommikumaa möttetarkus paarisiwad ennast seal ja kiskusiwad
wägisi ristiusu tött oma paelustusesse.

Riiu alustaja oli seal üks waimulik (presbyter) nimega
Arius. Tema salgas, et Jeesus tösine Jumal on, kes

Isast igawesti sündinud. Tema öpetust mööda polnud Jeesus
mitte Isast igawesti sündinud, waid Jumalast loodu d; mitte

ise Jumal, waid Jumala esimene ja ülem loom; wäe ja
auu poolest küll köigest muust loodud loomast üle, aga siiski
alam kui Isa; näo poolest aga Isa sarnane ja maailma tegija.
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Ariusel puudus alandus Jumala sügawa saladuse ees. Ta tahtis
ise tark olla ja langes eksitusesse. Kiriku ülemate ja söbra—-
likkude inimeste manitsemist ei pannud ta tähele, waid hakkas
oma uut tarkust kirikus jutlustes rahwale kuulutama. Arius
oli sihwaka kasuga mönusa moega mees, sönas osaw ja wägew,
elukombetes wiisakas. Uus oli tema öpetus ainult kantsli

peal, sest gnosis tundis teda wäga hästi. Just gnosise rüpest
oli ta wälja läinud. Köik gnostiklased woötsiwad höisates wärske

anni osawa jutlusemehe suust wasta; nad tundsiwad teda liha
oma lihast ja were oma werest olewat. Tösised ristiinimesed
aga pörkasiwad kohkudes tagasi, seda wosörast tuld Kristuse altaril

nähes. Nad märkasiwad, et see muund midagi polnud kui Jeesuse
auurööwimine, hingeönnistuse häwitamine, kristliku kiriku gnosise
(paganausu) sisse wedamine.

Piiskopp Alexander kaebas sinotil Ariuse peale. Sinot
pani koölwatuma öpetuse wande alla ja lükkas Ariuse tema höis—-
kajatega kogudusest wälja. Aga rahwas, kes asja kardetawat

külge ei aimanud, armastas Ariust ta wägewate jutluste ja
auusate elukombete pärast, löi suurel hulgal tema poole ja
laulis ning luges suure himuga Ariuse laulusid, mis ta oma

öpetuse wäljalaotamiseks luuletas. Ka mitmed piiskopid, nende

seas kaks wäga möjukat, käisiwad Ariusega ühte rada. Terwe
Hommikumaa kirik oli löõhes, ärrituses.

Keisri Konstantinuse meel oli wäga paha seda tülitsemist
janääklemist kiriku keskel kuuldes. Ta kirjutas Alexandrile ja
Ariusele kirja, noomis neid ja käskis ära leppida ja edespidi
rahu pidada. Saadeti ka weel piiskopp Hosius Egiptuse maale

tülitsejaid lepitama. Aga meeled oliwad juba nii ärritatud, et

keisri saadikut kuulda ei wöetud.
Konstantinus kutsus nüüd piiskopid Nikea linna nöuu—-

pidamisele kokku (325), et töe öpetus kindlasti saaks ära
määratud ja nii segadustele ja riidudele edespidi kindel
piir pandud.

dJuuni kuul a. 325 tuliwad piiskopid Nikea linna esimesele
üleüldsele ehk riigisinotile (kontsiilile) kokku, 318 piis—-
koppi, teiste waimulikkude meestega kokku 600 meest.

Niisugust kogu polnud enne koos olnud, ta oli piiskoppidele
endile uus ja woööras. Polnud palju aastaid tagasi, kus nad

alles piinamise ja tagakiusamise all öhkasiwad. Mitmel piiskopil
oliwad piinamise armid weel kaunis wärsked ihu külles ja käed

(Kirikulugu.) 8



34

willis wangitööst kaewandustes. Nüüd seisiwad keisrilossi wärawad

neile pärani lahti; suure auustamisega woeti nad wasta, riik
kandis nende reisikulud ja maailma keiser ise wöttis nende koos-

olekust osa. Kontsiil kestis enam kui kaks kuud ja Konstantinus
käis ise enamisti koosolekutel.

Ariuse öpetus heideti körwale. Täiendati siis apostlite
usutunnistus niisuguste soönadega, mis ristikoguduse usku igal
ajal Ariuse ja tema jsarnaliste waleöõpetuste eest pidiwad puhta
hoidma. See Nikea usutu nnistus sai piiskoppide poolt alla

kirjutatud ja on selle riigisinoti kallis küps wili. Arius ei

wotnud kaunist tunnistust mitte omaks, ta heideti seepärast köikide
teistega, kes tema poole hoidsiwad, ristikogudusest wälja.

Keiser oli kontsiili otsustega wäga rahul ja kuulutas, et
ta köik, kes selle usutunnistuse alla ei heida, ära wangi tahab
saata. Niipea kui Ariuse meelelised seda kuulsiwad, kirjutasiwad
nad usutunnistuse alla ja näitasiwad seega oma ebasiglast meelt.
Ainult kaks piiskoppi, sündinud Egiptlased, jäiwad kindlalt
Ariuse oöpetuse poole hoidma ja saadeti nad Ariusega koos

Illyria maale wangi.
Riid ei loöpnud aga ammugi weel. Ariuse meelelised ässi—-

tasiwad ühte lugu rahwast ja saiwad ka Konstantinusegi eneste

nöuusse. Keisri käsu peale pidi Arius Konstantinopoli linnas
jälle ristikogudusesse wasta wöetama. Piiskopp Alexander seisis
küll köigest jöuust wasta, aga wastawötmise päew määrati siiski
ära. Wana sajaaastane rauk sattus suurde hingekitsikusesse. Ta
läks kirikusse ja palus ärdasti Jumalat, niisugust kölwatut tegu
ära keelata. Arius köneles selsamal ajal ülbe meelega järgmiseks
päewaks määratud önnistamise kombetest. Aga Issandal oli
teine nön. Ta kuulis oma elatanud sulase palwet. Suur

ususegaja suri weel selsamal ööl äkilise walusa haiguse kätte.
Tüli kestis siiski edasi ja köige wirgemal Ariuse wastasel

Athanasiusel oli palju kannatada. Nikea kontsiilil södis ta

osawusega ja waimustusega, alles noor mees, Ariuse waleopetuse
wasta. Aasta pärast waliti ta Alexandria piiskopiks. Neli—-

kümmendkuus aastat wöitles ta selles körges ametis oöige usu
eest wäsimata. Mitu korda aeti ta ära, 20 aastat elas ta
wangis woööral maal, 4 kuud warjul oma isa hauakambris.
Kogudus aga armastas teda wäga ja wöttis ta ikka jälle suure
röömuga wasta. Wiimsel eluotsal leidis Athanasius pisut rahu
oma koguduse keskel. Aastal 373 kutsuti ta waewast taewasesse
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rahusse. Suur oli selle mehe osawus, kindlus, iseenese ärasal—-
gamine ja wäsimata wirkus usu eest wöitlemises. Athanasius
oli Jumala käes tööriistaks ristikogudust Ariuse ususegaduse eest
kaitsmas, mis usku Jeesuse Kristuse sisse tahtis lämmatada.

Aastal 381 teisel suurel riigisinotil Konstantinopoli linnas

kinnitati köik Nikeas tehtud otsused ja löpetati seega tülid. Aga
wahe ajal wötsiwad mitmed paganarahwad ristiusu Ariuse ope—-
tuse kujul wasta ja nii kestis Ariuse usk weel kaua mitmel

maal. Hispania maal heitsiwad Lääne-Gootlased alles aastal

600 katoliku usku, seni hoidsiwad nad Ariuse usust kinni.

— $ 13. Theodosius Suur.

Konstantinuse kolm poega jagasiwad riigi oma wahel ja
tapsiwad köik lähemad meesterahwast sugulased ära. Köik kolm

püüdsiwad paganausku wäewallaga ära kaotada. Uhtlasi oli

neil päris werine kodusoöda usu pärast endi wahel, sest idapoolse
riigi keiser Konstantius hoidis Ariuse poole, Konstans aga,
kelle päralt pärast kolmandama wenna surma kakskolmandikku
riiki oli, södis katoliku usu eest. Mi aut

Ariuse söber Konstantius suri aastal 361. Ta lasi enese,
nagu isagi teinud, alles enne surma ristida. Ariuse meeleliste

auupäewad löppesiwad temaga.
dJDärgmine keiser Julianus Konstantinus Suure wennapoeg

walitses koöigest 22 kuud. Ta wihkas ristiusku koöigest südamest
—ristiusulised sugulased oliwad talle palju liiga teinud — ja
püüdis koöigest wäest endist paganausku elule äratada, aga see
surnu ei töusnud enam. Julianus löpetas oma elu Pärsia
söjas (363).

Julianuse järgmised keisrid oliwad jälle täiesti ristiusu
poolt, kuid sallisiwad ühtlasi paganaid. Keiser Gratianus

(375 —383) heitis enesest paganausu ülemapreestri ameti (pontisex
maximus) ra. Theodosius Suur, esmalt Gratianuse kaas—-

walitseja, pärast (383) ainus keiser terwes riigis, tegi Ariuse
usule riigis otsa peale ja kaotas ka ebajumalate kummardamise
igal pool oma riigi rajades ära. Rahwas ja mungad kiskusiwad
paganate templid maha. Alexandria linnas löhuti sel öhinal
uhke tempel ja raamatukogu Serapeion (391). Asjata ootsiwad
paganad, et taewas maha langeks ja maa hukka läheks.

Theodosius oli sündimise poolest Hispania mees. Hispania
maal leidis ristiusk juba apostlite päiwil wastawoötmist, teame

3*
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ka, et Paulusel enesel nõu oli sinna minna ewangeliumi kuulu—-
tama. Nönda sai siis ka Theodosius ristiusus kaswatatud ja
tema ei wiiwitanud ristimisega mitte kuni eluotsani.

Pea pärast ristimist kutsus ta piiskopid riigisinotile Kon—-

stantinopoli linna kokku (381), kus Ariuse ususegadus ja mitmed

muud segased oöpetused wande alla pandi ja ristikoguduse ühen—-
damise pärast nõuu peeti, sest lahutusi sigis liig rohkesti kirikusse.

Keiser Theodosius armastas usku ja kirikut ning püüdis
ise öiglaselt ja wagasti elada. Ta äge meel tegi talle küll

sagedasti halba, aga kergesti lasi ta ennast jälle waigistada ja
oma wiha helduse poole pöörda. Mailandi piiskopiAmbrosiusega
elas ta kaunis söbruses ja tunnistas kord awalikult oma äkilise
meele pattu, süüd kahetsedes. Theodosius suri waratselt, 50

aastat wana, Mailandi linnas (395). Piiskopp Ambrosius
pidas matuseköne oma keiserliku söbra puusärgi juures.

Theodosiusega langes wiimane keiser hauda, kes Rooma

riigi auu koörges suutis pidada.
Kiriklik elu seisis sel puhul elawamal ja hiilgawamal järjel,

paremal joöuul ja tööl. Idapoolne kirik Wäike-Aasias, Egiptuses,
Siirias, Palästinas ja Greekamaal läikis oma hoolakate ja ope—-
tatud piiskoppidega; eesotsas kolm Kappadokia wägewat usuära—-
tajat Basilius Suur (f 379), Gregor Nazianz ( 390) ja Gregor
Nyssa (f 394) nende körwal Chrysostomus (kuldsuu) ja arwamata

hulk teisi. Läänepoolses kirikus on sest ajast tähtsamad ja tege—-
wamad mehed, Galliamaal Martin Tours (f 400), kellest palju
imetegusidki koöneldakse, Italias Ambrosius (f 397) ja Hieronymus
(420); kuulsam ja möjukam neist aga Augustinus Aafrika—-
maal ( 430).

Rooma riik aga wananes nähtawalt. Noored rahwad
ootasiwad pönewusega igal pool rajadel pärandust. Ida sörwal
Eufrati joe kaldal walwasiwad Pärsialased, Iberialased ja Ar—-

menialased; Donau jöoöest oliwad Gootlased juba üle läinud,
nende selja taga seisiwad Hunnlaste parwed. Pohja poolt Reini

jöe orust tungisiwad Germania (Saksa) rahwa suguharud, ees—-

otsas Franklased, Rooma rohkele saagile.

S 14. Lääne-Rooma riigi ots. Uued riigid.
Theodosius Suur pärandas oma suure riigi poegadele;

wanem poeg Arkadius sai idapoolse, noorem Honorius, 11
aastat wana, läänepoolse osa. Riigi päewad oliwad loetud.
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Kardetud Room ei teinud enam kellegile hirmu, ta wärises ise
soöjahimuliste Gootlaste ja teiste Germania rahwaste möõga
ees; selle tera oli teda ka juba mitmel puhul rajadel walusalt
haawanud. Konstantinuse tarkus ja sojakunst oleks nüüd ära

kulunud, aga wiletsakesed keisrid hoidsiwad ohje. Ots lähenes
kiüirel sammul. Gootlaste pealik Alarich ihus juba ammu mööka.

Kaks korda sirutas tt juba oma kulliküüned Italia wasta
wälja, Rooma linn jäi weel suure lunastusehinna waral puu—-
tumata. Et Alarich laastamist möistis, selle poolest polnud
Roomas keegi kahewahel. Italia maa ja linnad ühel pool ja
Greeka maa ja linnad, nagu Ateena, Sparta ja Korintuse linn,
oliwad sellest sönakad tunnistajad. Aastal 410 tuli ta uuesti

Rooma wärawasse ja andis linna oma soöjameeste prii wolile.
Nii langes igawene Room, see uhke ja ahne, ilus ja pöö—-
rane linn, terwe ilma walitseja ja terwe ilma rikkuja. Nüüd
moistis Jumal kohut. Polnud kätt awitamas, wist ka mitte

silma nutmas. Weel waakus aga riik 66 aastat hinge. Suur

rahwaste rändamine oli käes. Aega mööda saiwad Europa
kaunimad maad, nagu Italia, Gallia, Hispania ja ka üle

mere Aafrika pöhjapoolne osa Germania rahwastest ära laas-

tatud ja igal pool uued riigid asutatud. Tüki Galliamaast
wotsiwad Burgundlased omale asupaigaks, teise tüki ja terwe

Hispania Italiast taganejad Lääne-Gootlased; Aafrikasse asusi-
wad a. 430 Vandallased; Britanniasse asutati Angelsakste rii-—

gid (450). Weel kiratses Rooma maailmariik wiletsat elu Ita-
lias ja Seine joe ääres Gallias.

Aastal 451 tuli uus wits Rooma kaela. Kuulus At—-

ti la wiis oma metsalised Hunnlased esmalt Austriast ja Baieri—-

maalt läbi üle Reini joöe Galliasse, sai sealt werise peaga Ka—-

talaunia wäljadel hirmsas lahingus tagasi löödud, ja wiis siis
oma waenuparwed Italiasse. Waremed ja tuhalademed tähen—-
dasiwad ta teed. Muud kui Rooma linn jäi temast paawsti Leo

palwete peale puutumata.
Aastaga 476 lopeb suure läänepoolse Rooma riigi ajalugu.
Ida-Gootlaste kuningas Theodorich, osaw söjas ja walit—-

suse kunstis, saatis jälle rahu maale ja seadis kölbawa korra
jalale. Ta kaotas wiimased keiserliku walitsuse jäljed ja tegi
Italia kuningriigiks.

—

Ristikogudus aga ei saanud sel suurel pööriajal, kus

Rooma walitsuse raudkepp katki murti, mingisugust kahju
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Issand muretses omaste eest. Riigi löhkujad oliwad ristiusku.
Lääne-Gootlaste kätte sai ewangeliumi kuulutus kristlikkude söja-
wangide läbi juba sel ajal, kui nad alles Rooma rajal elasi-
wad. Gootlased wiisiwad rissiusku söjawangid omale päris-
orjadeks, saiwad neis aga teadmata ja tahtmata omale missio—-
narid majasse (268). Aastal 325 oli Nikea sinotil juba üks
Gootlaste piiskopp nimega Theophilus. Sest on näha, et risti—-

usk laiemal piiril nende seas maad oli leidnud. Piiskoppi Vul—-
fila hüütakse enamisti Gootlaste apostliks, sest tema walmistas
Gootlastele kirjatähed ja pani püha tirja nende keelde ümber. —

Pärast poole woöttis Ariuse woöoöriti öpetus wäga maad Goot—-
laste seas. Nimelt sest ajast, kus mitmed koha pealt lahti las—-

tud Ariuse meelelised piiskopid nende hulka tööle läksiwad, kui

nad alles Bulgaria maal asusiwad.
Lääne-Gootlaste käest saiwad ristiusku Ida-Gootlased, Bur—-

gundlased, Vandallased ja Longobardlased, seega köik need rah—-
wad, kes Rooma riigis Germania riikisid asutasiwad. Need

rahwad tunnistasiwad küll köik Ariuse ususöpetust ja katoliku

usulised sattusiwad seega peaaegu terwes endises Lääne-Rooma

riigi piiris Ariuse usuliste wöimuse alla, aga neid ei kiusatud
kusagil usu pärast taga. Paganate templid löhuti küll ära, aga
kristlikud kirikud jääti seisma ja peeti auu sees. Seepärast
põgenesiwad ristiinimesed wööra rahwa peale tungimisel suurel
hulgal kirikutesse ja leidsiwad seal igal ajal julge peidupaiga.

Köik kristlik kord, kombe ja elu jäi ülepea puutumata.
Paawst Rooma linnas öiendas takistamata oma kiriklikka talli-—

tusi, sai auustatud omastest ja woörastest ja ka kloostrites läks
elu oma soodu, koigist wälisest segadusest ja muutmisest hooli—-
mata edasi.

615. Room ja Konstantinopol.
Konstantinus Suur tegi ristiusu riigiusuks. Konstantinuse

surma järel algas wöitlemine ilmliku walitsuse ja kirikliku wa—-

litsuse wahel. Agaramad ja südikamad selles wöitlemises oli—-
wad Rooma piiskopid, woidupalm jäi nende peusse.

Sellest wäepüüdmisest töusis ühtlasi löhe Rooma ja Greeka
kiriku wahel, mis aastaastalt suuremaks läks ja tänapäewani
kestab.

Rooma kogudus käis ju enne Konstantinuse päiwi kor—-

gemat rada. Room oli maailma pealinn, inimeste arwamises
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igawene linn, teda ei kutsutudki rahwa suus Roomaks, waid

lüühidelt koöiges ilmas linnaks. Apostli Pauluse päiwist oli

Room ikka märksam kogudus, ikka teiste ees otsas, tugewam,
elawam, tegewam terwe ristirahwa seas. Teda auustati öhtus
ja homikus. Ta oli perekas, pöhjatu rikas ja polnud oma

rikkusega kunagi kitsi. Ta heldet kätt kiideti niisama wäga nagu
ta odiget usknu — idas ja läänes. Koguduse ramm ja hül—-
gus tegi ka piiskopi wägewaks ja tähtsaks, see oli loomulik.

Rooma kogudust arwati apostlite Pauluse ja Peetruse asu-
tuseks, Rooma piiskoppi apostli Peetruse järeltulijaks. Tähen—-
dati Issanda söna siis ka Rooma piiskopide kohta, et nemad

see kalju olla, kelle peal kogudus seisab. Teist sarnast polnud
enam maailmas olemas.

Suuremate koguduste käest käidi aegsasti raskemates usu—-
ja eluküsimustes juhatust, nöuu ja öiendust küsimas. Kindlam

moju oli apostlite (apostlite läbi asutatud) koguduste otsustel.
Room oli terwel Ohtumaal ainukene apostlikogudus. Gal—-

liasse, Hispaniasse ja Aafrikasse tarwitati tihti segasetes
asjades Rooma nouu ja otsusi, isegi Wäikesesse-Aasiasse. Oli—-

wad ka Roomas enamisti tublid, osawad, möistlikud piiskopid,
hakkaja, kindla waimuga mehed, kes oma auu ei lasknud hölp—-
salt jalge alla tallata ega oma möju kitsendada. Nad uskusi—-
wad wist isegi, et Peetrus oma kätega ülema auu ristikoguduses
nende peale olla önnistanud.

Rooma körwal seisiwad neli teist piiskoppi suurema auu

sees, Antiokia, Alexandria, Jerusalema ja Konstatinopoli. Köige
noorem nendest, Konstantinopoli piiskopp ruttas wäga joudsal
töusmisel pea Rooma koörwa paarimeheks ja a. 451 Kalkedoni

sinotil anti talle woli üle köikide koguduste, s. o. üle terwe

ristirahwa. Kuda see nii kähku läks?

Keiser Konstantinus Suur tegi Konstantinopoli oma pea—-
linnaks. Seniaegne liht piiskopp sai patriarhi nime, tösteti

seega korraga teiste suurte piiskoppide liiki. Mida koörgemale
Konstantinopol kui riigi pealinn töõusis, seda hiilgawamaks sai ka

piiskopi nimi. Aga wäga suurt moju polnud piiskopil siiski, sest
et keisri enese käes enamisti ka kirikuwalitsus oli. Piiskoppid
oliwad ülepea keisri körwal alati nagu päikese warjus. Palju
eesöigusi anti piiskopidele seepärast, et need wiimati keisrile

enesele kasuks tuliwad. Wiimati polnud mitte ei Rooma ega
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Alexandria ega möne mun linna piiskopp, waid keiser kiriku

ülem walitseja.
Rooma piiskopp astus nüüd kui ristikoguduse wanem

poeg oma öoigustega wälja Konstantinopoli, s. o. keisri wasta
woitlema.

Room wöitles oma enese auu eest, aga ka kirikliku waba—-

duse ja isewalitsuse eest, see möte andis asjale joöudu ja möju.
Rooma kirik sai suure sammu önnetuma Ariuse tüli läbi

edasi. Idapoolne kirik sattus ajuti wäga sügawasti Ariuse
öpetuse möju alla, wähesed hulgad pidasiwad waewaga weel ka—-

toliku usku. Room aga hoidis Nikea usutunnistusest ja seega
öigest usust köwasti kinni. Wiimati kui Ariuse öpetus hoopis
körwale lükati, pühitses öige usu eesotsas Rooma kogudus woöidu-

püha. Polnud teist tema sarnast, kes köige tüli aja öige usu
lippu körgel oleks hoidnud! Nönda opetas ja kuulutas wiimati
Room kiriklikuis asjus: 1) Rooma piiskopp on eksimata kohtu—-
mees koöigis usuoöpetuse asjus; 2) tal on woli suuri riigi-
sinotisi kokku kutsuda ja neis juhataja olla; 3) tal on öigus
kiriklikka seadusi anda; 4) kes Rooma alla ei anna, lööb kiri-

kust lahti, ehk on kiriku löhkuja. Ilmlikuis asjus oöpetas ja
kuulutas Room: Rooma piiskopi käes on ülem wöimus üle
terwe ristirahwa ja riigiwalitsuste Europamaal. ;

Juba paawst Innocentius 1, a. 402, andis nimetatud
nöudmistele kindluse ja määra. Leo 1(440—461) kinnitas
omalt poolt rohkesti Rooma iseseisnu. Ta oli ilmlikuis asjus
osaw, waimulikuis tark, ülepea tugewa tahtmisega mees. Tema
sees koos asus wana Rooma kodaniku uhkus ja piiskopi nobe—-
dus. Ta oli kindel usus ja wapper ususegajate wastane ja
pani nad Ariusega peale hakates köik kiriku wande alla. Kui
Leo1 küll mitmetpidi eksiteed käis, siiski peab talle auuks
tunnistatama, et ta tosine ristiinimene oli ja Jumala rahwa
eest wäga hoolt kandis. Rooma linna peastis ta oma pal—-
wete ja osawa toimetuse waral mitmel puhul laastajate wihast.
Nii astus ta Issanda nimel köige pöörasema laastaja Attila
ette, kes Italias linnad waremetesse pani ja Rooma wärawatele
tuli soöjasaaki wötma. Attila ei suutnud piiskopi manitsuste ja
soönade ees seista; köikide suuremaks imekspanemiseks jättis ta
linna puutumata. — Leo ülem siht oli ja jäi aga Rooma wai—-
mulik walitsus üle terwe kirikn. Ta suri aastal 461. Ta nimi
kölas kaugele üle riigi ja rahwaste.
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Paawst Gregorius Suur (590—610) on kolmas suur
Rooma wöimuse pohjustaja. Tema aeg on wana— ja keskaja
pööri peal. Senatoride soost, ehitas ta isast päritud waraga
seitse kloostrit, ühe oma elumajasse Rooma linna. Köik oma

toredad riided, kallid kiwid ja uhke majakraami müüs ta ära,
hinna jägas waestele. Ise läks kloostrisse ja algas kehasuretaja
elu. Pea oli ta nimi kuulus. Teda kutsuti kloostri isaks ja
ta oli toöõesti isaks oma munkadele. Ühel healel waliti ta
paawstiks Peetruse auujärjele. Selle ameti peale ka sündsamat
meest ei wöinud leida.

Italia asjad oliwad Gregoriuse ajal nii sassis, et Grego—-
riuse hooleks palju tallitusi antil, mis muidu kirikuwalitsusesse
sugugi ei puutunud. Lääne-Rooma riik oli ära häwitatud;
Italia maa ägas ja ohkas soõjaönnetuses, ta oli rahwaste taller-
maaks ja wööraste mässukoopaks saanud. Tuli ja möök laastas,
söjakirwes raius. Hüüti Konstantinopoli poole — Room oli

seda puhku jälle Konstantinopoli walitsuse all — paluti sealt
abi, aga asjata. Ainuke tugi ja troost riigil ja rahwal oli

paawst. Hüüti paawsti appi ja paawst awitas, palgaks sai
ta suure tüki ilmlikku walitsust oma kätte. Ilmlikku walitsust
Gregorius küll mitte ei ihaldanud, tema tahtis ainult suure
ristikoguduse waimulik juhataja ja pea olla; ilmlik walitsus
tuli tahtmata talle osaks. Teistel järgmistel paawstidel aga
maitses ka ilmlik walitsus ja selle walitsuse püüdmine sai neil

hiljemalt terwe keskaja jooksul otse peaasjaks.

$ 16. Franklaste riik.

Rooma riik oli maha roöhutud, ära kaotatud, aga tema

mälestus elas. Tema wäge, auu ja hiilgust kiitis rahwa suu
könes ja laulus. Uunt sarnast riiki asutada, see oli rahwaste
palawam soow, würstide elawam ihaldus. Ühe riigi paiga peal
asusiwad nüüd wiis riiki:Burgundia, Vandalia, Ida- ja Lääne—

Gootia, Longobardia. Kes neist nüüd ette otsa jönab? Mis—-

suguse kangelase otsaesist saab uuesti keisri kroon ehtima? Mis—-

sugune riik wöidab enesele Rooma auu, wäe ja hiilguse? Kas
Ida- woõi Lääne-Gootlaste, Vandallaste, Longobardlaste woi

Burgundlaste riik? Ajaloo wastus oli: Ei ükski neist, waid

Franklaste (pärastine Prantslaste) riik. See sündis nii.
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Suurel rahwaste rändamisel ja liikumisel astusiwad Reini

jöe suul möningad wähemad rahwad söjaks ja rahuks lepin—-
gusse kokku ja hüüdsiwad endid Franklaste salgaks
œfrank — waba). See suur sojakas salk libises aegamööda
oma elupaigast sügawamale praeguse Prantsuse maa südamesse.
Klodwig (Chlodowech), üks riiakas julge südamega mees, wiis

nad, niipea kui woöimuse oma kätte sai, waenuteele. Klodwig
oli pagan, wöttis aga niisamati, nagu omal ajal Konstantinus
Suur, ristiusu wasta, sest et see talle kasulik näis olema, ja
nimelt heitis ta katoliku usknu. Temaga koos lasiwad 3000

Franklast endid ristida (a. 496). Klodwigi abikaasa oli ju
enne ristiusknu. Teiste walitsejate seas oli Klodwig nüüd

ainukene katoliku usku kuningas Ohtumaal, teised oliwad koik

Ariuse usku. Rohkem polnud auuahnel mehel esiotsa waja.
Köik katoliku usku piiskopid ja rahwas Gallias, Hispanias ja
Italias ootasiwad piki silmi seda meest, kes neid wihatud
Ariuse meeleliste woöimu alt peastaks. Parem näis juba kato—-

liku usku Franklaste kuninga alam olla, kui möne Ariuse
meelelise würsti iket kanda. — Franklaste riik oli siis
ainuke dige-usuline teiste seas, sinna poole wajus koik, mis

katoliku usku pidas, ehk teise sönaga, terwe endise Rooma riigi
rahwas. Klodwig töstis wähe mööka Lääne-Gootlaste riigi
poole, juba see oli tema oma. Pojad wötsiwad Burgundlaste
riigi ära ja näe, terwe Prantsuse maa oli Franklaste päralt.
Rohkem sojategusid küll Klodwig ja tema järeltulew sugu
Franklaste auujärjel ka enam ei suutnud korda saata, ramm

oli neist kadunud; aga rohkem polnud esiotsa waja. Klodwig
käis oma eluaja kaunisti paawstiga käsi käes, oli öige tänulik

poeg oma kirikule ja hoolitses nii agarasti katoliku usu laiali—-

laotamise eest Ariuse meeleliste seas, et piiskopid teda küllalt

ei jöudnud kiita. Uues riigis ehitati hulgad uued kirikud ja
kloostrid; jumalateenistusi peeti suure toredusega; preestritele
muretseti särawad riided; piiskoppidele kingiti suured maad ja
warandused, neil oli Franklaste riigis roööm ametit pidada;
muusika eest kanti suurt hoolt; sinotid kutsuti korra pärast
kokku; wöib öelda: Franklaste kirik oli öitsewas järjes.

Aga see öitsemise aeg ei kestnud kaua. Seitsmendal

aastasajal hakkas koõik alla poole waaruma. Kuninglik sugu
jäi wäetiks, ilmlik haridus riigis kehwaks, kirik korratuks.

Piiskopid jätsiwad koguduste eest hoolitsemise körwaliseks asjaks,
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nad nihkusiwad würstide kilda oma möisate ja maadega ja
hakkasiwad teiste aadelimeestega koos kuningale ja walitsusele
wasta panema. Waimulik hool kadus.

Sähärdune olek wöttis ka mujal maad. Ka Italias,
Hispanias ja Britannias hakkasiwad kiriklikud olemised lonkawa,
kidura järje sisse langema. Röömsa edenemise asemel nähti
tagurpidi käiku, uinumist, hooletust.

Kirikul näis juba hädasti parandamist waja olema. Kes

pidi see parandaja olema, kust tulema? Wahest ehk Rooma paawst?
Uned riigid ei salli mitte oma maades wööra piiskopi
walitsust, olgu see küll Rooma kuulus paawst. Nad tahawad,
et neil omal maal oma kirik, oma kirikuwalitsus oleks. Seda

tahtmist mööda pole öhtupoolsel Europal mitte enam üks suur
kirik woõi kogudus, waid neid on mitu, seal on Franklastel oma

rüigikirik, niisamati Hispania, Longobardia ja Britannia riigi—-
kirikud, igaüks oma jalal, aga igaüks lonkamas. Kust poolt
tuleb nüüd Inmala tuul surnud luid elawaks tegema?

Kaheksanda aastasaja hakatusel on isegi Ohtumaa politikaline
seis hukatuse sörwal. Kiirel sammul astuwad Muhamedi usku

Arablased, teraw möök pihus, Europa laiska liha loõikama. Keegi
ei suuda julgele wasta hakata, wasta minna. Lääne-Gootlaste

riikHispanias langes ühe ropsuga (711) nende kätte, ja juba
ongi wöörad wiha täis ristiusu wasta Franklaste riigi südames.
Hommiku poolt jälle läheneb suurel parwel teine waenlane,
Slaawlane, ots ulatab juba Reini jöeni. Kus on riik, kus

möoök, mis möjuwa löögi annaks? Klodwigi endine wägew riik

on koguni köhn ja abras, nöder poisikene ta kuningas; suured
herrad, krahwid, herzogid, piiskopid, kloostriisad, on wäe oma

kätte kiskunud. Neist awitajat ei saa, nad on teine teisega kodu

riius, kunninga käsust ega keelust nad ei hooli. Kirik ja kiri—-

kuga ristiusk, riik ja riigiga rahwas on otse pöhjatuma kuris—-
tiku kaldal.

Sel kardetawal silmapilgul peastsiwad kaks meest Ohtumaa
hukatusest. Wälisest waenlasest peastis riigi, rahwa ja seega
ristiusu Karl Martell peaaegu ühe ainsa südika hoobiga.
Ta wöoitis Arablased a. 732 suures Poitiers'i lahingus ja
saatis nad Franklaste riigist Hispaniasse tagasi. Seestpidisest

unemizent peastis kiriku ja ristiusu pikemal parandamise tööl
üks munk. ;
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G 17. Munga ordode algus.
Mungaelu algas neljandal aastasajal seega, et hulgad risti—-

inimesed koöigest ilmlikust elust lahku löiwad ja sellest pögenesiwad.
Palju waremalt juba oli niisugusid, kes Kristuse pärast köik

ilmlikud asjad maha jätsiwad, warandused, ilud ja auud, abieln,
lihasöömise, wiinajoomise, kuid nad ei lahkunud seepärast teiste
inimeste seltsist. Nende ülem hool oli paastumine ja palwe—-
tegemine. Aga maailma käras ja liikumises polnud niisugust
salgamiseelu mitte kerge puhtalt elada. Paastujad hakkasiwad
seepärast körbetesse pögenema üksiklase elu elama. Mitmeid ajas
ka kibe tagakiusamine esimestel aastasadadel koörbe. Nönda pogenes
Deciuse tagakiusamisel (250) palju kristlasi redusse. Nende hulgas
Paulus, noormees Alexandria linnast Egiptusemaal. Thebä
koörbes loöi ta esmalt häda sunnil elama; pärast jäigi sinna.
Tema on esimene üksiklane, kelle nimi teadawal, aga temast ei
kuuldud ta elu ajal weel midagi. Teine lugu on tema suure
järeltulijaga.

Antonius, keda mungasoo isaks hüütakse, sündis a. 251

Egiptusemaal. Poisikese poölwes toösine, häbelik, tasane, ei

hoolinud ta ilmlikust teadusest midagi, jumalikka asju aga uuris
ta usinasti. Wanemad suriwad warakult, jöukas noormees jãi
järele. Kord kuulis ta ewangeliumi rikkast noorest mehest;
lugu moöjus südamesse. Antonius müüs omanduse ära ja jagas
waestele; oma öe andis ta wagade naesterahwaste seltsi, ise
algas karmi meeleparandamise elu.

Ta käinud ka Paulust ja teisa üksiklasi waatamas ja nende

wagadust ja elukombeid tundma öppimas, et neid köiki oma

elamises ühendada.
Kümme aastat elas mees hauakoopas ja sai juba wäga

kuulsaks. Hulgad käisiwad teda waatamas. Pärast asus ta

Punase mere ääre lossiwaremetesse, elas seal 20 aastat, riidles

kurjade waimudega ja piinas oma keha.
Wööriti ja wastuoksa oli küll moöneski tükis selle kalli mehe

elu, aga ta nöudis omal kombel tosist wagadust ja ta süda poles
armastuses nii hästi Onnistegija kui ka oma usuwendade wasta.

Wiimsel suurel tagakiusamisel a. 311 ilmus ta ootamata
oma urkast Alexandria linna. Äratas ja kinnitas kannatajaid,
käis wangikodades ja kaewandustes piinatud kristlasi waatamas.

Puutumata pühaduses nagu teisest ilmast tulnud, ei usaldanud
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keegi kätt ta külge panna. Tagakiusamine soikus ja Antonius
läks tagasi körbe ühe mäe rinnale maad harima.

Hulgad tottasiwad ta järele. Mitmed jäiwad temaga körbe
elama, teised tuliwad ja läksiwad. Leinajad ja kurwad leidsiwad
troosti, riidlejad lepitust. Imetegudestki köneldi, mis Antonius
teinud. Tal oli köigiti suur tähtsus ja möju.

Aastal 352 läks ta uuesti Alexandria linna, seekord Ariuse
meelelisi törjuma. Warsti peale selle suri ta, 105 aastat wana.

Antoniuse jälgil oliwad juba sajad körbe elama asunud.
See körbesse asumine, maailmast pögenemine, sai aegamööda
ametiks, elülesandeks, ja peeti liiategi wäga auusaks, kalliks,
körgeks elülesandeks. Wanemad röömustasiwad, kui lapsed selle
elülesande walisiwad. Lahutus ehk üksik elu oli hakatusest
nende maailmast pögenejate peamärk. Nad asnsiwad seepärast
koobastesse ja haudadesse, kiwirägastikkudesse ja mäerahkmetele
ehk kuristikkude kallastele, kuhu keegi naljalt ligi ei peasenud.

Niisuguses üksielamises püüdsiwad nad köik maha jätta,
mis muidu ihuelus tarwis, ja seega koörgemat järku kristlikku
wagadust kätte saada, kui ilmlikus elus wöimalik. Silmad,
körwad ja köik meeled pidiwad lukku pandud saama, et waimu—-

silmad ennemasti Jumala salajaid asju seletaksiwad. Keha wöi

liha peeti paganate möttetarkuse ja gnosise moöjul suuremaks
patupesaks; seepärast sai waene keha walwamise, paastumise,
piitsamise ja raske töörühkimise waral hoolega piinatud ja
karistatud, et ta nörkeks ja oma jöuu kaotaks. Teine teise
woidu püüdsiwad üksiklased ja koopamehed tähendatud teel oma

liha suretada. Toitu wöeti wäga wähe, ajuti peeti hoopis nälga,
ka magamist ei sallitud palju. See karistuse woi lihasuretamise
elu möjus nagu külge hakkaw töbi hulkadesse. Inimeste silmis
hakkas üksiku lihasuretaja warjuline koobas pühaduse läigil hiil—-
gama. Kes ise ei suutunud sähärdust elu oma peale wötta,
töttas wähemasti pühi mehi auustama. Koörbete warjulisemad
urkad, kuhu seni kellegi inimese jalg polnud saanud, saiwad
elawaks kummardajate kogupaigaks. Juba hakkasiwad mitmed

lihasuretajad seltsis koos elama. Koobaste lähedale tekkisiwad
suured majad, esmalt kummardajatele, kes tuliwad ja läksiwad,
siis neile, kes kummardajatest hoopis koörbe koopameeste juure
elama jiwad. Nii Egiptuses, Siirias, Palästinas ja mujal.
Seda wiisi saiwad aegamööda kloostrid.
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Päris kloostrielu alustajaks peetakse Pachom iust. Keisri

Konstantinuse ajal heitis see mees ristiusku ja elas siis mönda

aega üksiklase elu körbes. Oli ta ise selle eluga küllalt harinud,
siis hakkas teiste koolitajaks. Seks asutas ta Niiluse saarel
lihasuretajate seltsi. Enne surma oli tal ju 8 sarnast seltsi ehk
kloostrit asutatud 3000 mungaga. Wiienda aastasaja algul
loeti juba 50, 000 munka. Nad elasiwad kolmekesi koos kloostri—-
kambris kloostriisa ehk abti silma all. Jlseäralik riie ilmus ka

kohe. Hakatuses kitse nahk. Nad tahtsiwad seega prohweti
Elia ja ristija Johannese sarnased olla. Ka ööse ei wötnud
nad riidid seljast jJa magasiwad istukile. Koos tehti palwet
mitu korda päewas. Kesknädalal ja reedel peeti paastu, lau-

päewal ja pühapäewal pühitseti püha öhtusöömaaega. Söögi
ajal ei tohtinud keegi söna lausuda ja tömmati, et teine teist
ei näeks, mütsid üle silmade. Waba aega tarwitati pöllu- ja
käsitööks. Köik oli kahasse.

Rahwa silmas ja ülepea terwes ristikeguduses oli munga—-
seisus pea suure auu sees.

Basilius Suur kandis mungaseisuse Aasiamaale, piiskopp
Martin Tours Galliasse, Augustinus Aafrikasse, Hieronymus
Italiasse. Hieronymusega koos hoolitses Ambrosius selle eest,
et ka naesterahwad kloostrisse läksiwad ja nii elawalt kiitsiwad
nad jutlustes kloostrielu, et mitmed wanemad oma tütrid enam

ei julgenud kirikusse saata.
Wiienda aastasaja löpuni jäiwad kloostrid piiskoppide üle—-

waatamise ja walitsuse alla, munkadel polnud iseäralikka öigusi,
neid loeti rahwaks. Aegamööda hakati neid waimuliku seisuse
liüikmeteks arwama. See tuli sellest, et mungad hakkasiwad rahwale
ettelugema ja püha kirja seletama. Hiljemalt tehti nad Ohtu—-
maal piiskoppide walitsuse alt lahti ja anti neile suured öigused.

Hommikumaal on mungaseisus tänase päewani rohkem wana

pöõlwe sisse jäänud, s. o. maailmast pögenejaks. Kloostrid on

töesti asupaikadeks neile, kes maailma elust tüdinenud ja sellest
enam ei taha osa wötta, ja neile, kes segamata Jumalaga tahawad
ümber käia, taewalist walgust maailma pimeduses soowiwad
silmitseda (Athose mäe mungad). Aga ka Hommikumaa mungal
on mitmepooline suur tähendus kristliku usu ja elu kohta wäljas
pool kloostrimüürisid, ning palju wägewaid usuäratajaid on just
kloostrimüüridest wälja läinud.
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Ohtumaa munk aga oli keskajalise kirikliku liikumise eesotsas.
Ohtumaal oli munk see suur mees, kes kiriku wägewaks, paawsti
kuningate ja rahwaste walitsejaks tegi—.

Rahwarändamine ei läinud küll kloostri müüridest Ohtu—-
maal mitte puutumata mööda. Kölwatu ja korratu elu hakkas
rohkesti maad wötma. Aga öigel ajal andis Roomlane Benedikt
munkadele kindla kloostriseaduse, see awitas tükiks ajaks. Pöhjus—-
nöudmised mungalises elus jäiwad endiseks: Waesus, kainus, söna—-
kuulmine. Benedikt lisas sinna juure aga weel tähtsa nöudmise,
et munk peab tööd tegema, tööga oma keha kurnama nagu
endised üksiklased, et waim wabaks saaks ja liha laisaks ei läheks.
Munga tööle tuli siis weel see tähendus juure, et pea kloostrite
ümber öitsewad aiad tekkisiwad, et teadus ja kunst kloostrites
aset ja warju leidsiwad suurte segaduste ajal ja kloostrid hariduse
küünlajalaks saiwad sel puhul, kus mujal pilkane pimedus walitses.

$ 18. Augustinus.
Mungaseisuse koörwal aitas Hippo linna kuulus piiskopp

Augustinus keskaja kirikut jalale seada ja jalal pidada.
Teda wöib otse suureks Ohtumaa walgustajaks nimetada. Oma
elus sai ta patu öelust ja Jumala ewangeliumi armu tött sü—-
gawalt tunda ja maitsta, käis ise nagu Paulus ja Lutherus

köik waimuliku elu körgused ja sügawused läbi ja wöis Issanda
waimu juhatusel siis ka teistele wägewal sönal neis asjus jut—-
luse tegijaks ja juhatajaks olla.

Augustinus sündis a. 354 Tagaste linnas Aafrikamaal.
Waga ema Monika püüdis waratselt poja südant kristlikule
töele äratada, aga ema kaswatamise möju kahandas paganausku
isa. Karthago linnas sattus noormees oöppimise ajal sügawasti
patu ja häbielu sisse. Heade raamatute lugemine tostis jälle
ta meelt; kangelase rammul hakkas ta peasmist patukoormast ja
Jumala armu taga nöudma. Köik selleaegsed usuöpetused käis
ta järgimööda läbi. Hakatuses meeldis talle Hommikumaalt
wäljalaotatud Manihäi öpetus (manihäismus) kauniste. Ma—-
nihäismus kuulutas talle: Köik öelus ja paha on pimedus, see
pimedus, mis ööse maad katab; köik hea ja auuline aga on

päewane walgus. Kui inimene läbi ja läbi selle walgusega on

walgustatud, siis on ta hea, tal on käes rahu ja roööm. Ini—-
mene ei saa aga muidu selle walguse osaliseks, kui pöõhjatu
paastumise ja kehakurnamise läbi. Niipea kui see wiimane sa—-
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ladus Augustinusele kätte anti, nägi ta, et see ustk paljas pettus ja
halpus on. Plato möttetarkuse uurimine äratas jälle pisut peast—-
mise ja Jumalaga osasaamise lootust ja juhatas noore uurija
ewangeliumi kaewule.

Uus aeg algas Augustinuse elus selle puhuga, kus ta Mai—-
landi linnas kalli piiskopi Ambrosiuse jutlusi kuulma ja nende
töttu püha kirja palwes tarwitama hakkas. Ka Mailandi linna
oli ema ta järele tulnud. See käis sagedasti Ambrosiuse jutul
oma poja pärast ja sai waga piiskopi poolt selle troosti, et üks

poeg, kelle pärast nii palju pisaraid walatud ja palweid tehtud,
mitte ei woõi kaduma minna. Wiimati tuli Augustinusele kau—-
nis pööripäew, kus ta meel ja elu täiesti muudetud sai. Sü—-
dameliku palwe järele luges ta apostli Pauluse raamatust
Rooma r. peat. 13, 13 ja 14; see söna torkas ta südamesse, nagu
oleks see just tema kohta kirjutatud. Sest tunnist tundis ta
oma löhestatud südames kaunist rahu. Ristimisele läks ta ennast
ühe soöbra möisa ette walmistama ja kinnitas seal oma meelt

püha kirja lugemise ja söbradega usuasjust könelemise waral ses
jumalikus toöes, mis Jeesuse Kristuse sees on ilmunud, ses ju—-
maliku armu wäes, mis patuste üle halastuses on wälja wala—-

tud. Lihawötte ööl a. 387 lasi ta enese suure Mailandi piis-
kopi Ambrosiuse läbi, 33 aastat wana, ristida.

Ta elu ülesanne oli nüüd kahesugune. Ühel pool kuulu—-

tas ta könes ja kirjas inimese pattu ja elawa Jumala armu,
mis patust lunastab, teisel pool selle kiriku koörgust ja auu,
kelle sees ta ise Jumalat oli leidnud.

Augustinuse patuseletus ja armuöpetus näitas pärast Lu—-

therusele teed kiriku parandamiseks, aga Augustinuse öpetus ka—-

toliku kiriku koörgest auust ja öndsaks tegewast joöuust tegi paawsti
ja terwe katoliku kiriku ülbeks. Kirik hakkas ennast eksimata
Jumala riigiks ja paawst ennast eksimata Jumala asemikuks
siin maa peal pidama.— Augustinuse Jumala tarkus on aga
kallis warandus, mis Ohtumaa kirik himuga ja tänuga wasta
wottis. Tänase päewani on Augustinuse kirjad kauniks juha—-
tuseks neile, kes Jumalat taga nöuawad.

19. Ristiusk Britannia-, Jiri- ja Schotimaal.
Britanniamaal elas ristiusk wist ju apostlite päiwist.

Arwatakse, et see Claudia, kellest ap. Paulus omas teises raa-

matus Timoteusele koöneleb, ühe Briti kuninga tütar ja suurt-
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sugu Roomlase naene olnud. Teisel aastasajal oli Britannia-
maal kindlasti ristiusulisi, sest kirikuisad Justinus, Irenäus
ja Tertullianus, kes teisel aastasajal elasiwad ja kirjutasiwad,
kinnitawad, et sel ajal igal pool ja igal maal, kuhu Room—-

lased ligi peasesiwad, ristiusutunnistajaid on olnud. Britannia-

maa aga sai Julius Cäsarist saadik, s. o. enne Kristuse sündi—-
mist juba Roomlaste alla. Neljandamal aastasajal käisiwad
Britannia piiskopid ühte lugu sinotitel Gallias ja mujal suurel
maal. Ariuse tülist jäi Britanniamaa puutumata, aga Pela—-
giuse öpetus, et pärispattu ei ole ja inimene omast meelest ja
wäest wöib Jeesuse Kristuse juure tulla ning tema sisse uskuda,
leidis a. 429 Britannias lahket ja laialist wastuwötmist. St.
Albani konferentsil sai waleöpetajate suu sulutud.

Rooma riigi wiletsad päewad awaldasiwad nüüd Britan—-
nias oma moju, rahwas ja usk saiwad suurt kahju. Koduste

maade kaitsmiseks kutsuti wiienda aastasaja keskel Rooma söoja-
wäed Britanniast ära, seega kadus ühine kord, ja maa walitsus
läks wäikeste würstide kätte. Söda ja werewalamine algas
maal. See polnud ainus önnetus. Sojakad naabrid pöhjast
Schoti maalt ja ka Jiri saarelt ei annud maale enam sugugi

asu. „Nagu hundid tulewad need metsalised, wötawad oma

saagi ja lähewad ära, aga teisel aastal on nad jälle löhkumas.“
Nönda kaebasiwad Britlased Roomale oma häda. Roomlastel

oli küll hale meel oma söbrade pärast, kuid abi ei suutnud nad

neile anda. Ei jäänud muud nouu, kui lähemat naabrit teisel
pool merd, Sakslast, appi kutsuda. Sakslane tuli a. 450, oli

hakkaja, julge soöjamees, ajas endised rööwlid ära; märkas aga,
et Britannias palju wiisakam maa on, kui oma külm ja lii—-

wakas kodu, jäi sinna elama. Sakslased oliwad paganad. Liig
hilja hakkasiwad ristiusku Britlased oma awitajaile möögaga
wasta. Sakslasi tuli kodumaalt kari karja peale teistele juure.
Kes Britlastest heaga alla ei heitnud, pidi maalt ära pöge—-
nema. Hulgad heitsiwad alla, teised pögenesiwad mägedesse,
kolmandad koguni wöörale maale. ks osa läks Armorikasse Prant-
suse maale ja jäi sinna elama.

Palju ristiusuliste werd sai sel ajal Britannias ära
walatud. Sakslane oli päris metsik pagan. Ta ei lep—-
pinud sellega, et ühe rahwa, kes teda omale palga eest
appi kutsus, enese alla heitis, ta tallas ka selle rahwa usu
weres oma jalge alla. Beda jutustab meile pikemalt, kudas

(Kirikulugu.) 4
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piiskopid koöige oma hingekarjaga ära poletatud ehk möögaga
ära tapetud ja nende surnukehasidki pole tohtinud keegi maha
matta. Ära häwitati hooned ja altarid ja preestrid löödi alta—-
rite ees surnuks. Ka mägedes käidi ristiinimesi püüdmas. Karja
kaupa hukati nad ära. 150 aastat kestis see tallamine. Küll
kostis Europasse Britlaste hädakisa, aga ei olnud julgeid, kes

aitama oleks länud. Metsik Sakslane oli wäga kardetud, Ohtu—-
maal wäeti kahtlane olek.

— dJir imaa apostel püha Patrik wiidi poisikese pölwes koguni
wasta oma tahtmist tulewasele usutöö pollule Jiri saarele.
Mererööwlid wotsiwad ta Britannia rannalt ja müüsiwad Jiri—-
maale pärisorjaks. Kuus aastat käis ta ühe Jiri möisniku

juures lojuste karjas, siis peasis ühe Britannia laewaga pöge—-
nema. Orjapoli tegi noore wallatu ja üleannetu poisikese tösi-
seks jumakartlikuks meheks. Priipölwes käis ta mitmed maad
läbi ja kuulutas Jumala soöna. Unes ja ilmsi aga tundis ta

eneses sundi Jirimaale tagasi minna, neile ewangeliumi öpetust
wiima, kelle hulgas ta pärisori olnud. Küll hoidsiwad sugu—-
lased ja soöbrad teda tagasi, aga ta süda ei annud mahti. Patrik
oli juba 40 aastat wana, kui ta uuesti a. 432 Jirimaale läks.

Maa, keel ja kombed oliwad talle hästi Jiris tuttawad, süda
põles mehel armastuse leegis, Issand oönnistas ettewotmist, nii
kandis Patriku töö rohket, ootamata rikast wilja. Paganausu
preestrid seisiwad küll wasta, aga ettewoötmine edenes siiski ja
mitte ühte tilka märtriwerd ei walatud. Möne aasta pärast
seisiwad saarel kaunid kirikud ja ka mitmed kloostrid.

Mis Patrik waga südamega külwanud, seda kaswatasiwad
truud Jumala sulased pärast teda ja moöne aja pärast kiideti
Jirimaad paradiisiks tema wagaduse töttu ning hüüti laias

ringis „pühade saareks.“ Kloostrid oliwad töökaid wagasid
munkasid nii täis, et neil omal maal mitte küllalt tööd leida
ei olnud. Loomu poolest rändamise ja käimise armastajad, rän—-

dasiwad nad suurtel parwedel wälja wöörastesse maadesse rahwa
koolmeistriteks ja usutoojateks.

üheksandal aastasajal sai r ja rahwas Daanlaste poolt
wäga röhutud, kes mererööwli ametit pidasiwad, aga 12. aasta—-

sajani öitses Jiri kogudus siiski oma jala peal seistes kaunisti,
siis sai ta paawsti woöimuse alla heidetud.

Esimene ewangeliumi kuulutaja Schotimaal on püha
Ninianus, „üks wäga püha mees Briti soost.“ Ta olnud



51

kuninglikku werd ja Rooma linnas kaswatatud. Tuhanded olla

ta ristinud ja ka ühe kiwist kiriku ülesse ehitanud, ja see olnud

esimene kiwist hoone Schotimaal (430). Ristiusu edenemine
pärast Ninianuse surma on teadmata, wististi ei kustunud p—-
lema süüdatud ewangeliumi küünal mitte. Tähtsam sündmus
Schotimaa kiriklikus loos aga on Jirlase Kolumba missioni-
tööü. Aastal 563 purjutas Kolumba 12 kaaslasega Schotimaa
lähedale wäiksele saarele, mis sest ajast Jona saareks hüüti
(praegu Ikolmkill). Sinna asutas ta kloostri ja kiriku ja pöö—-
ras siit terwe Schoti rahwa ristiusknu. Ka hulga kloostrid asu—-
tas ta ja need ei annud tarkuses, wagaduses ja missionitöös
Jirimaa kloostritele sugugi rre Kaunimaks ehteks ja hele—-
damaks walguseks aga jäi ligidal ja kaugel

$ 20. Rooma ja Jona missionarid Inglismaal.
Rooma paawst Gregorius Suur oli see mees, kes Bri—-

tannia saarlastele ewangeliumiga appi töõttas. Rooma linna

turul, nii koöneleb wana jutt, nägi Gregorius kord walgete pea—-
dega pärisorja poisikesi. Ta küsinud, kes nad, on ja kas risti—-

usku woõi paganad. Poisikesed wastanud, et nad Inglismaalt
Deira maakonnast kuninga Ella alamad ja paganad on. Gre—-

gorius tähendanud selle peale: „Päris Inglid jah, de ira (Ju—-
mala wihast) käest waja nad peasta ja Halleluja nende kuninga
Ella maal kölama panna.“

Sest silmapilgust soowis Gregorius Inglismaale missio-
nariks minna. Ei tahetud lubada. Gregorius oli sel ajal
alles munk. Köigist armastatud ja auustatud. Wiimati sai
ta paawsti käest luba. Aga kolme päewa pärast toodi

ta tee pealt tagasi. Linna rahwas oliwad paawsti nii

kaua palunud, kui ta oma luba tagasi wöttis. Ise Grego—-
rius siis nugispeade maale ei saanud. Aga nii pea
kui ta paawstiks sai, saatis ta 40 munka ühe Augustinuse ju—-
hatusel laewaga Britanniasse Sakslastele (Angelsakstele) ewan—-

geliumi wiima. Tee peal köneldi munkadele, missugused öelad

inimesed need Inglased on; julgus kadus meestel, saatsiwad
Augustinuse paawsti juure, paluma, et neid tagasi lastaks.

Gregorius polnud aga seda wört mees, kes oma tahtmist nii

hoölpsasti muutis. Ta trööstis, kinnitas munkasid, andis neile

soowikirjad moönele Inglis kuningale kaasa ja saatis nad minema.
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Nii pea kui nad Inglis kaldale saiwad, saatsiwad nad Kenti
riigi kuningale Ethelberdile söna, et nad Rooma linnast tulnud

temale suurt röömusönumit tooma. Munkadel oli önn. Ku—-

ninga Ethelberdi naene Bertha oli ühe Franklaste kuninga tütar

ja ristiusku. Isa oli enne pulme tungimiseks teinud, et ta ainult

siis oma tütre mehele annab, kui tal luba on oma usku wabalt

kinni pidada. Seega oli Ethelberdi kuningakojas üks katoliku

piiskopp elamas, teenrite seas moned ristiusulised ja peeti ka

JFumala teenistust katoliku kombe järele.
Ethelbert wöttis abikaasa soowil missionarid söbralikult

wastu. Augustinusele anti luba oma kaaslastega Kanterburi
linna tulla, kus kunningas ise elas. Wäljas laia taewa all
oli esimene wastuwötmine, kunningas kartis noöidust hoones.
Kiituselaulu ladinakeeli lauldes, suur höbedast rist Onnistegija
kujuga ees, nii astusiwad mungad rongis kuninga ette. Kuningas
ootas suure tamme all ja andis luba munkadele ewangeliumi
kuulutada. Imetsedes kuulas kunningas ja kunningakoja liikmed

temaga munkade kuulutust. See teretus oli kuningal enesel nii

meelepärast, et ta munkadele linnas ühe maja elamiseks ja luba
andis ewangeliumi wabalt köigile ülemaile ja alamaile kuulu—-
tada. Lauldes sammusiwad mungad linna.

Tee oli lahti ja missionitöö sigines löbusalt. Joöulupühil
a. 597 saanud 10,000 paganat ristimise läbi katoliku usku

wastu wöoöetud. Ka Ethelbert lasi enese ristida jgnstiust
Rooma kombes ja tunnistuses tehti riigiusuks Kenti lonnas.

Kui Gregorius Augustinuse töö rutulisest önnelikust edene—-

misest teadust sai, römustas ta wäga ja saatis uusi missionarisid
järele. Need töiwad hulga raamatuid ligi, ka kirikuriistu,
kirikuriideid ja pühi mälestusi (jätiseid), nad töiwad aga ka

Augustinusele palliumi, s. o. walge willase paela peapiiskopi
ehteks. Ühtlasi andis Gregorius nüüdsele peapiiskopile woli
oma maakonda 12 piiskoppi seada ja kui waja, pöhjapoolsel
Inglismaal teise peapiiskoppkonna niisamati 12 piiskopiga asutada.
Sel kombel pandi pärastisele suurele Inglis kirikkonnale alus.

üks Sakslaste riik Inglismaal oli nüüd katoliku usku ja
katoliku peapiiskopi all. Aga sähärdusi riikisid oli seal köigest
seitse. Kuda on teistega lugu?

Pisut hiljemalt kui Rooma missionarid löunast tuliwad

poõhjast Jona kloostrist niisamati missionarid Inglismaale. Nende

ees esimees oli Ai dan. Need hakkasiwad Northumberlandi
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maakonnas ja riigis ewangeliumi kuulutama. Sel kombel sai Ing-
lismaa kahelt poolt otsast, pöõhjast ja loöunast, korraga käsile wõetud.

Selleaegne Northumberlandi kunningas Oswald oli kristlane.
Ta wiibis ühe aja pögenemisel Jona kloostris, sai seal kaswa—-

tatud ja ristitud. Onnelikus sõjas woöitis ta oma isade auu—-

järje tagasi ja soowis nüüd ka oma rahwale köigest südamest
ristiusku ja seega Onnistegija tundmist. Tema palwe peale
saadeti talle Jonast mönningad missionarid ülemal nimetatud

waga auusa Aidani juhatuse all. Aidan asutas kloostri, kuhu
Jiri- ja Schotimaalt palju munkasid kogus, kes töosist kristlikku
elu elades usinuse ja hoolega ewangeliumi wälja laotamise tööd

tegiwad. Aidan kuningaga körwu nende eesotsas. Esmalt ei

möoistnud mungad rahwa keelt. Oswald tölkis Aidani köned ja
tegi ka wahel ise jutlust. Töö önnistas ärarääkimata kombel.
Katoliku usuline kirikuloo kirjutaja Beda kiidab koölawal keelel

pöõhjamissionaride nobedust, tarka meelt, alandust ja lihtsat elu—-

wiisi, nende hoolast püha kirja uurimist ja suurt kirjatundmist,
nende mehelikku waba meelt ümberkäimises suurte ja wägewatega,
nende lahkust ja heldust alamate ja waeste wastu, köige pealt
aga nende kainet, karski ja iseennast ärasalgajat elu.

Missionitöö önnistas nii rohkesti Schotlaste ja Jirlaste
käes, et aastal 660 köoik seitse riiki ristiusku oliwad, ja üks

ainuke nende seast Rooma katoliku usku. Tülid ei jäänud

teenstt ja Jonalaste wahel tulemata. Esmalt oli kaunis

suur wahe Rooma ja Jona ehk Kuldei usuöpetuste ja usukombete
wahel. Pohja missionaride öpetus oli palju lihtsam, selgem,
püha kirja päralisem, kui Rooma öpetus; Jona öpetust mööda

wöisiwad preestrid abielusse heita, Rooma pool oli see köwasti

ära keelatud; lihawottepühi pühitsesiwad pöhjalased teisel ajal
ja kombel kui Roomlased; ülem kirikuwalitsus oli nende juures
kloostriisade käes, kes ka piiskoppide seadjad ja ülewaatajad oliwad;
Rooma preestritel aeti pealagi ametisse astumisel paljaks, Jiri
ja Schoti preestritel aga Homikumaa kombe järele otsaesine.
Teiseks aga, ja see oli see päris wihasünnitaja asi: Jirlased ja
Schottlased ei tahtnud Rooma paawstist midagi teada.

Augustinus nöudis oma ameti poolest kui paawstist seatud
Inglismaa peapiiskopp Jonalaste poolt allaheitmist. Need sei—-
siwad köwasti wastu. Tülid läksiwad löpmata suureks ja kest-
siwad kaua aega. Paawst ei tahtnud Inglismaad oma käest
kaotada ega teist koörwast seal sallida. Schoti mungad aga oli—-
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wad juba 30 aastat missionitööd teinud, nende hoolekandmisel
sai ewangelium suuremal osal maal wälja laotatud, tööpöld oli
neil armas ja raske temast lahkuda. Kummale poole jääb wöit?

Kuningas Oswy, endise hea Oswaldi wend, andis ot—-

suse. Ta ise oli ka Jona kloostris kaswatatud, aga abikaasa ja
pere hoidis hoolega Rooma poole. Nende korwal seisis kawal

kloostriisa Wilfrid, Jonas kaswatatud, aga pärast Roomas üle
koolitatud. Wilfrid ja kuninganna käisiwad koos Oswy peale,
see jälle teiste kuningate peale. Wöoeti salaja nöuuks Rooma

poole heita. Wööramaa prohwetid oliwad armsamad kui

omad, Rooma hiilgus, wägi ja kuulsus meelitas enam kui liht
ewangelium.

Awalikult tunnistati Rooma katoliku usk walitsejaks ehk
rügiusuks suurel kiriklikul sinotil Streanesalchi nunnaklostris
aastal 664. Sinna tuliwad köik riigi- ja kirikuwanemad
kokknu. Rooma poolt köneleja oli Wilfrid, Schotlaste poolt
piiskopp Kolman. Wilfrid ütles: „Ega teie ometi oma Ko—-
lumbat, olgu ta kes teab kui püha, apostlite würsti Peetruse
körwa woi seada, kellele Kristus oma suuga ütles: „Sina
oled Peetrus ja sinule tahan ma anda taewariigi wötmed!“ —

Oswy küsis Kolmani käest, kas see tösi on, et Issand Peetruse
wastu nii on öelnud. Kolman ei wöinud seda salata. Nüüd
töotas Oswy, et Peetruse järeltulijale soönakuulelik tahab olla,
„muidu wahest tulen taewawärawa taha ja seal pole mul kedagi,
kes lahti teeks.“ Sellega oli asi loöpetatud. Lühikese ajaga sai
Inglismaa täiesti Rooma wöimuse alla, paawst kiskus sel pime-
dal ajal seeläbi wöidu oma poole, et ta koige wäe, mis Onnis—-
tegija Jeesuse päralt, Peetruse oma ütles olewat. Jeesus sai
alandatud, Peetrus ülendatud. Poöhja missionarid lahkusiwad
sealt, kus nad tänu asemel wiimati naeru ja pilkamist palgaks
saiwad. Aga oma liht ewangeliumi usku ei annud nad käest.
Möneks ajaks jäi weel Schotimaa kirik Rooma walitsusest wabaks.

S 21. Ristiusu wäljalaotamine Saksamaal
ja naabruses.

Wististi kuulutati Saksamaa metsades wäga waratselt ewan—-

geliumi oöpetust. Möned Saksamaa piiskopid on nimepidi aas—-

tast 313 ja 314 teada. Aga kindlad juured sai ristiusk alles
kuuenda aastasaja löõpul ja seitsmenda algul. Jiri- ja Schoti—-
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maa kloostrikaswandikkudel on Jumalast au osaks saanud sel
suurel tööl tema kaastöölised olla.

Tulise waimuga Kolumbanus wiis, 30 aastat pärast
Kolumba soõitu Schotimaale, esimese salga missionarisid Jirist
üle mere Europa suurele maale. Ta oli suures ja kuulsas
Bangori kloostris kaswatatud. Kolmtuhat munka elasiwad
selle tloostri müürides ja neid walmistati hoolega Jumala söna
kuulutamisele ette. Nende ristiusk polnud küll täies ewange—-
liumi puhtuses, aga ta oli liht ja tösine, polnud seal palju
kombeid ega Rooma moodilist paawsti ja preestrite walitsust.
Nad lootsiwad lunastust Kristuselt, Kristus oli nende usu kalju.

Aastal 590 soitis Kolumbanus laewaga Galliasse (Prant-
susemaale) ja algas Vogesi mägestikus oma kaaslastega mis-

sionitööd. Ütlemata raske ja waewaline oli see ettewötmine.

Missionarid ei möistnud rahwa keelt, ei tunnud nende kombeid;
muud kui nägiwad pea, et neil wäga metsiku, öela rahwaga
tegemist oli. Nende poolt polnud kedagi, nende wastu köik

wanemad, preestrid, rahwas. Aga neil tösistel meestel munga—-
riides oli tösine armastus oma Onnistegija wastu, tema teenis-

tusele oliwad nad oma elu pühendanud, tema wäes oli neil

julgust ja waprust wöidelda metsinimeste ja metselajate wasta,

jöudu kannatada nälga ja jänu. Ei nad tüdinenud, ei nad

noörkenud. Hakatuses polnud neil muud toitu kui metsmarjad
ja rohud, puujuured ja puukoor, hallikawesi karastas nende

keelt. Kristuse risti tuliwad nad paganate maale ülesse seadma,
nad tegiwad seda ühte puhku oma enese liha risti lüües. Töö

ei jäänud wiljata. Aega mööda wöitsiwad nad maad, asuta—-
siwad kloostrid ja wöitsiwad Alemannia, Baieri, Thüringi, pärast
poole ka Friisi rahwa (Hollandimaal) ristiusule. Kolumbanus

suri aastal 615. Teine tähtsam tööline tema körwal ja järel
oli Gallus (f umbes 646). Nii sai suur osa Saksamaad risti-

usu pöhja munkade käest. Kloostrid oliwad töös ja walit—-

suses kiriku eesotsas, preestrid elasiwad abielus ja lihawötepühad
peeti teisel ajal kui Rooma katoliku kirikus. Köike tööd ei jöud-
nud need missionarid muidugi mitte ära teha, waid aga

wäikese osa.
Warsti saiwad nad abi. dJirlaste ja Schotlaste olul

tuli Franklaste riigikirikul ta kohus meele, ristiusku oma

rüigirahwa seas, kes alles paganad, laiali laotada. Saadeti siis
ka Franklaste poolt missionarid Saksa metsadesse.
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Aga ka Inglased, kes taga munga Augustinuse hoolel ka—-
toliku usku oliwad heitnud, tahtsiwad Rooma kiriku wastu tänu—-

lised olla. Jlseenesest moõista, polnud Inglis rahwas oma tead-

misest ja meelest seega midagi halba teinud, et nad Rooma ka—-

toliku usku wastu wötsiwad, nad pidasiwad lihtsalt Rooma kato—-

liku usku öigemaks, ülemaks, paremaks, kui Jirlaste ja Schot-
laste ristiusknu. Suure waimustusega töttasiwad nad tööle.
Nende seast ilmus, 100 aastat pärast Kolumbanust, mees, keda

päriselt Saksa apostliks hüütakse, munk Winfried, Rooma

nimega BRonifacius. Enne kui Bonifacius Saksamaal päri—-
sesti tööle hakkas, läks ta Rooma ja palus paawstilt selleks
oönnistust ja woli. Aastal 723 sai ta Rooma linnas Saksamaa
piiskopiks seatud ja tunnistas enese sel puhul wandega paawsti ala—-
maks. Ta uskus kindlasti, et see kirik, kelle pea Rooma paawst,
ainuke öige ja töepäraline kirik on ja et ükski hing Rooma abita

oöndsaks ei woöi saada. Selles usus tegi ta Rooma kasuks koöige
usinuse, hoole ja iseennast ärasalgamisega tööd. Tema see on, kelle
waral paawst keskajal kindlale jalale ja suurele auule sai.

Bonifaciuse tegemisel oli kaks sihti: ewangeliumi laiali

laotamine paganate seas ja kiriku parandamine. Pikse jumala
wana püha tamme Geismari lähedal raius Bonifacius oma käega
maha. Paganad arwasiwad kindlasti, et pikne ta sisse lööb, aga
kui seda ei sündinud, hakkasiwad nad teda wäga wägewaks meheks
pidama. Ka Bonifacius asutas kloostri kesk paganate sekka ning
see klooster, Fulda, jäi kauaks ajaks usu ja hariduse sidemeks kesk
Saksamaad, sarnatselt nagu Galluse klooster löuna pool Schweizi—-
maal. Köik ristiusulised woöttis ta Rooma alla, ka need, kes
JFirlaste ja Schotlaste käest oliwad ristiusu wasta wötnud.

Tähtsam tegu on Bonifaciuse poolt see, et ta ka Frank—-
laste riigikiriku uimastusest elule äratas, igale poole agarad
piiskopid seadis, maakonna sinotid käma pani ja ülema kiriku—-
walitsuse seal niisamati nagu Saksamaal paawsti kätte andis.

Nüüd sai paawst ühiseks kiriku peaks terwel Ohtumaal ja see
kestis nönda terwe keskaja.

22. Pipin ja Karl Suur.

Paawsti waimulik walitsus ulatas üle terwe Ohtumaa. Piis-
koppide, würstide ja rahwaste silmad harjusiwad aina Rooma

poole waatama. Room oli nende usu ema, Room hiilgas
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nende silmade ees suuremas auusäras. Ilmlikkudes asjus aga

oli Room ikka alles homikupoolse riigi alam. Linn ja maad

saiwad keisri ametnikkudest walitsetud. Keiser Justinianus oli

Rooma jälle homikupoolse riigi külge liitinud. Keiser wois

paawsti wastupanemise korral torni heita, nagu see paawsti
Martinusega a. 653 sündis. Peale selle oliwad Italia maal

Longobardlased isandad ja paawstile tüliks. Paawstide lootus

käis Franklaste peale, sealt poolt ootasiwad nad wabadust ja abi—

Franklaste riit oli katoliku usku ja kaunis wägew. Köik

ristiusku Saksa rahwas oliwad selle riigi alamad. Bonifaciuse
hoolekandmise läbi hoidsiwad piiskopid terwes riigis trunisti

Rooma poole. Paawstide lootus polnud asjata. Pranstlaste
kuninga ülem ametnik, kawal ja osaw Pip in, ihaldas ise krooni—-

kandjaks saada. Rahwasaadikud käisiwad Roomas nöuu küsimas

ja saiwad wastuse, et see, kelle käes walitsus, ka walitseja nime

woöib kanda. Pipini käes oli aga walitsus. Ta saatis nüüd

kuninga kloostrisse ja sai ise Bonifaciuse poolt kroonitud ja
salwitud aastal 752. Sest ajast kinnitasiwad paawstid, et

Prantsuse riigi kuningad ainult paawsti wolil krooni kannawad.

Kolm aastat hiljemalt läks Pipin suure wäega Italiasse, wöi—-

tis Longobardlased ära ja kinkis nende maad tänu tunnistuseks
paawstile. Paawst sai oma ilmlikule walitsusele pöhja alla.

Ilmlik walitsus andis paawstile pärast mahti wägewaks würs—-

tiks saada. Aga öigusega polnnd see saak saadud. Esmalt

langes Franklaste öige kuningas selle saagi ohwriks, seega, et ta

oma krooni kaotas; teiseks oli paawst Konstantinopoli keisri

alam, maa selle keisri omandus, nii polnud paawstil ei inimlikku
ega jumalikku öigust Pipini kingitust wastu wötta. Pipin suri
aastal 768. Longobardlased tostsiwad uuesti pead. Paawst
hüüdis jälle Prantsusemaad appi. Karl Suur, Pipini poeg,
tuli suure wäega ja töi abi a. 774. Ta läks lihawöttepü—-
hiks Rooma linna ja sai seal määramata röömuga wasta wöe—-

tud. Kolmkümend tuhat Rooma kodanikku läinud, nönda könel-

dakse, talle wasta, eesotsas preestrid ristidega ja lippudega.
Koolilapsed, palmipuuoksad käes, teretasiwad kuningat lauluga.
Linna wärawas astus Karl hobuse seljast ja läks jala Peetri
kirikusse, kus paawst waimulikkude auukandjate keskel teda ootas.

Iga trepi astmele suud andes astus ta wiimati paawstiga käsi
käes käies kiriku uksest sisse. Karl kinnitas omalt poolt Pipini
kingituse ja öeldakse, et ta terwe Italia maa paawstile päriseks
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olla kinkinud. Aastal 781 käis Karl teist ja 787 kolmat korda
Roomas. Igakord sai paawst suured kingitused. Aastal 800

jöuluöhtul pani tänulik paawst Karlile keisri krooni pähä.
Nüi sai Franklaste kuningas öhtupoolse Rooma riigi keisriks.

Peaaegu terwe ristiusku Ohtumaa sai tema alla. Ainult Ing—-
lismaa seisis oma jalal. Wana Rooma riigi au hiilgas uuesti.

Paawstide lootus läks aga eesotsa just Karli wägewa
walitsuse läbi hoopis tühja. Karl Suur tundis eneses rammu

küllalt olewat nii hästi riigi kui ka riigi usu pea olla. Piis-
koppide koosolekutel oli ta ise juhatajaks, andis käskusid piis-
koppidele, kloostriwanematele, walwas ka ise oma rahwa usuelu
üle. Paremaks käeks oli Karlil öpetatud tark mees Alkuin

Inglis soost.
Saksa sugu rahwastest törkus soöjakas Saksi rahwas köige

kauemalt Franklaste walitsuse ja ristiusu wastu. Karli mure

oli nüüd neid alla heita ja ristida. Mitmel puhul tungisiwad
Karli soöjawäed Saksimaale ja laastasiwad seda maad, kuni wastu—-
panemise jöud kadus. Söojawägede kannul tuliwad missionarid,
ehitasiwad kirikuid ja kloostrid ja möõne aja pärast oli Saksi
rahwas wähemasti pealt näha ristiusku.

Karli surmaga lagunes suur Franklaste riik, kadus ühtlasi
suur keisri wöimus. Paawsti ilmlikule walitsusele tuli sest lagu—-
nemisest ainult kasu.

823. Pildi tülid.

Esihakatuses polnud Jumala teenistuse paikades mingisugusid
kujusid ega pilta. Paganad wihastasiwad just seepärast wäga,
et kristlastel auustamiseks mingi nähtawat kuju ega pilti polnud.
Lugu muutus aegamööda, iseäranis sest ajast, kus ristiusk riigi-
usuks sai. Hakati weretunnistajatest jätisei d (mälestusi) korjama,
riideid, juukseid, hambaid, konta; nende kujud seati ülesse,
kaunistati nende piltidega seinu; maaliti ka Jeesuse, Maria ja
apostlite piltisid, et nende najal usku äratada ja elustada.

Rahwas unustas aga suurel hulgal ära, et kujud, pildid
ja mälestused (jätised) ainult ab inöuu d usuelus peawad olema
ja hakkasiwad neile asjadele jumalitkku auustamist andma.

Konstantinopoli keiser Leo 11. (717—741) wöttis nöuuks

piltisid ja kujusid hoopis kirikutest ära häwitada. Aastal 726
andis ta käsu wälja, mis pildid kirikutes käskis nii körgele
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riputada, et rahwas neid mitte ei ulata suutelema. Aga
patriarch, mungad ja rahwas paniwad käsu wastu ja kuulus

Johannes Damaskenus kostis wägewal sönal kolmes raamatus

pildikummardamise eest. Toöusis päris kodusöda. Wastapanemine

sütitas keisri wiha. Ta andis uue käsu wälja. Selle töttu

pidiwad pildid ära häwitatud ja niisugused seinad ülelubjatud
saama, kus pildid peale oliwad maalitud. Seda käsku täideti

kaunis ropul kombel. Köige pühamad kujud ja pildid kisti

maha, löödi puruks ja wisati tulesse. Rahwa seas töusis mässa—-
mine. Pealinna uulitsad ujusiwad warsti weres. Mässajate
peamehed wöeti kinni ja tapeti enamisti kohe paigal ära.

Wangikojad oliwad täis, hulgad saadeti ära tühjale maale.

Ka Italia maal kästi pildid ära häwitada, aga paawst
hakkas wasta, rahwas wötsiwad söjariistad kätte ja keisri käsi
ei ulatanud sinna wägiwalda tarwitama.

Leo surmaga ei löpnud tülid. Poeg Konstantinus V. sai
keisriks ja oli nagu isagi pildi auustajate weriwaenlane. Keise-
rinna Irene löpetas saja aastase tüli. Ta armastas ise pilta
ja riigisinotil Nikea linnas a. 787 tehti otsuseks neid kirikust
wälja lükata, kes pildikummardamise wasta on.

Pilditülide najal wöttis Room enese hoopis homikupoolse
riigi küllest lahti Greeka riik sai iseriigiks ja Greeka ust iseusuks.

8 24. Ristinst Daani-, Rootsi- ja Norramaal.

Esimene tähtsam missionar Europa poöhjapoolseil maadel

on Ansgar. Ansgar sündis Prantsusemaal a. 801. Jlsa oli

söjamees ja jättis poja kaswatamise waga ema hooleks. Pärast
ema warast surma saatis isa ta Korbie kloostrisse põhjapoolsel
Prantsusemaal kooli. Hooletu poiss sai ühe unenäo waral

agaraks öppijaks. Kui Ansgar 20 aastat wanaks sai, saadeti
ta Saksa maale Weseri jöe ääre uue Korbie kloostrisse, mis

Karl Suure poeg Ludwig Waga ristiusu edenduseks asutanud.
Seal kaswatas ja koolitas Ansgar suurtsugu Sakste poegi
ristiusus. :

Suur himu oli Ansgaril missionariks paganamaale minna.

Saksamaal elas isegi alles öige palju paganaid, nimelt pöhja
pool Elbe jöge, aga weel kurwem lugu oli Daani-, Rootsi- ja
Norramaal. Aastal 826 saatis Ludwig Waga ta Daanimaale.
Neli aastat hiljemalt läks ta Rootsimaale ja kuulutas wäge—-
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wusega ewangeliumi. Töö sigis hästi, igal pool ristis Ansgar
hulgad paganaid ja ehitas kirikuid Jumala auuks. Et ristiusku

suuremal moöödul rahwaste seas laiali laotada, ostis Ansgar
pärisorja poisikesi, koolitas neid ja saatis siis missionariks nende

oma rahwa sekka. Nönda tallitas ta Daani- ja noöndasamati
Rootsimaal. :

Tänu täheks tegi ta Ludwig Waga Hamburgi linna pea—-
piiskopiks ja paawst andis koõige pöhjapoolse maa tema hoole
alla. Hamburgi kloostris kaswatati nüüd missionarisid ja
Ansgar käis ise wäsimata paganate seas missioni tööd üle waa—-

tamas. Ansgar suri aastal 861. Köige agarusega oli ta tööd
teinud, aga ainult wäikene osa paganaid tunnistasiwad endid

ristiusku. Pärast Ansgari surma jäi missionitöö pohjapoolseil
maadel hoopis soiknu. Wähesed ewangeliumi kiired, mis sinna
tunginud, ei suutnud maade elanikka, hirmsaid mererööwlid,
mitte taltsaks teha. Normanlaste nime all käisiwad nad Lääne
ja Pohja mere kallastelt tulles, oma laewadega ja lootsikutega
rikkaid Europa randu ja maid laastamas. Inglis-, Prantsuse—-
ja ka Italiamaal oliwad nad wäga tuntud ja kardetud külalised.
Linnad ja lossid, kloostrid ja kirikud paniwad nad waremetesse.
Keegi ei saanud neist jagu. Aastal 905 andis Prantsuse kuningas
ühele mererööwlile nimega Rollo tüki omast maast, Normandia,
päriseks, et rahu saaks. Selle peale heitis Rollo ristiusku ja
herzogi auu sees woeti ta Prantsuse riigi suurte sekka wastu.

(Seitsmes Normandia herzog Wilhelm Wöitja heitis aastal 1066

Inglismaa oma alla).
Inglismaa ägas niisamati Normanlaste käes. Daani

kuningas Knut Wägew (f 1036) walitses ühtlasi Inglismaal,
mis ta isa oma alla heitnud, ja püüdis ristiusu waral oma

rahwaid ja riikisid ühendada. Inglismaalt tuliwad missionarid
nüüd suurel hulgal Daanimaale ja sest ajast saadik jäi ristiusk
seal kindlaks.

Rootsimaal seisis missionitöö niikaua kängus, kui ühe—-
teistkümnema aastasaja algul Inglismaalt ewangeliumi kuulu—-

tajad tuliwad ja nendel korda läks kuningat Olawi (f 1024)
ristida. Olaw kandis missionari Sigurdi koörwal suurt hoolt
ewangeliumi wäljalaotamise eest, niisamati tema järeltulija.
Siis tuli aeg, kus paganad mässamist töstsiwad ja palju werd

ära walati. Alles Erik Püha walitsuse ajal (f 1160) leidis
ristiusk terwel Rootsimaal aset.
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Norramaal polnud lugu parem kui Rootsimaal. Rahwal
polnud ristiusk küll enam päris wööras, söjakäikudel oliwad

nad temaga pisut tuttawaks saanud, aga lahket wastuwotmist
ei olnud kaua aega. Kuninga Olaw Haraldi poeg (1014—
1030) aga ei annud enne hölpu kui ristiusk makswaks sai.
Ka temal oliwad Inglis missionarid abiks, nende seas Grimtkil,
kes esimese seaduseraamatu Norra kirikule walmistas. Kuningas
tarwitas Rooma kombel rohkesti wägiwalda ristiusu laiali

laotamiseks. Wastupanijaid nuheldi piitsadega, wöeti warandus

ära, tapeti. Wastalised tarwitasiwad omalt poolt ka mööka.

Wiimati woeti noöuuks leppimiseks kokku tulla, Olaw oma mis—-

sionari Grimkili saadetusel ühel pool ja paganate preestrid teisel
pool aastal 1025. Ebajumala Thori kuju kanti homiku koos—-

oleku paika. Paganad oliwad suurelised oma ebajumala peale,
kellel ometigi nähtaw kuju, ja küsisiwad, kus siis ristiusu Jumala
kuju? Olaw tähendas töuswat päikest oma Jumala olemise
märgiks, kes selle loonud ja pannud maad walgustama. Kuna

paganad oma silmad päikese poole pöörasiwad, astus Olawi

tapelane, määratu suure kasuga mees, kirwega kuju juure ja
löhestas ta ühe hoobiga. Pehastanud kuju seest tuliwad sisalikud,
maod ja hiired wälja ja jooksiwad ruttu ära. Paganad nägiwad
nüüd et nende usk tühine olnud, nende ebajumal hoopis nörguke
ja töotasiwad endid ristida lasta. Olaw langes kodusojas.
Pärast surma tousis jutt, et ta weri ühe haawa mörtsuka käe

külles olla ära parandanud ja weel muid imesid köneles rahwa
sun. Rooma poolt tehti Olaw pühaks ja nimetati St. Olaw

Norra kaitsjaks. Norramaalt kanti ristiusk Grönlandi maale

ja Islandi saarele.

$25. Slaawlaste apostlid Kyrillus ja Methodius.

Kyrilluse ja Methodiuse noorest pölwest on meil wähe
kindlaid teadusi. Kyrillus sündis umbes a. 820 Thessalonika
linnas. Konstantinopoli linnas täitis ta moöne aja möttetarkuse
öpetatud mehe kohusid, siis läks ta wenna Methodiuse seltsis
kloostrisse ja pärast koopasse üksiklase elu elama. Aastal 850

palus Hasari rahwa würst Krimmi saarel omale missionarisid
Konstantinopolist. Saadeti Kyrillus, kes Slaawi keelt möistis,
ja lühikese ajaga ristis ta hulga rahwast ja ka würsti enese
risti usku. Konstantinopoli linna tagasi tulles seadis ta wen—
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naga koos Slaawi keele tarbeks kirjatähestiku kokku, tölkis pärast
aegamööda osa uut testamenti ja moöõned Jumala teenistuse kãsi-
raamatud Slaawi keelde.

Tähtjas ja raske tööpöld ootas neid Bulgarias. Bulgar—-
lane oli oma werejänulise ja metsiku olemise poolest just nii—-

sama hirmus ja kardetaw Europa naabrite meelest kui Hunni
rahwas. Söojawangide läbi oli ristiusk neil küll tuttaw, aga
ta ei meeldinud neile sugugi. Nagu mitmel muul maal nönda
ka Bulgarias leidis ristiusk wiimati ühe naesterahwa hoolitse-
mise waral maad. Bulgaria kuninga Bogorise öde sattus lap—-
sena söjas wangi, wiidi Konstantinopoli ja tehti seal ristiini—-

meseks. Koju tagasi tulles kohkus ta wenna ja rahwa pölasta-
waid pagana kombeid ja tegusid nähes. Inmalakartlik naeste—-

rahwas püüdis nüüd köigest wäest oma wenna ja sugulaste meelt

ristiusu poole pöörda. Keegi ei hoolinud. Suur katk ja näl—-

jahäda murdsiwad kangekaeluse. Terwe maa oli hädakisa, surma
ja hukatust täis. Bogoris palus wiimati öe nöuuandmise peale
ristiusu Jumalalt abi. Jumal halastas, katk loöppes. Bogoris
hakkas Jumala heldust ja wäge aimama ja andis missionaridele
luba maale tulla ewangeliumi kuulutama.

Moölemad mungad Kyrillus ja Methodius wötsiwad teiste

eesotsas raske waewa oma peale. Kuningas lasi enese a. 861
ristida ja sundis ka rahwa ristiusule. Kuningas heitis aga
pärast politika pöhjusel, kui Kyrillus ja Methodius ära oliwad,
Rooma paawsti alla. Paawst saatis omalt poolt piiskopid ja
kirikuwanemad Bulgariasse, seal Rooma kordo ülesse seadma.
Aaastal 869 aga heitsiwad Bulgarlased wabatahtlikult jälle
Konstantinopoli patriarchi alla. Kümnemal aastasajal oli

Bulgaria kogudus köige lopsakamalt öitsemas, aga Türgi walit—-

sus ja kodused tülid ja segadused rikkusiwad pea selle öie.

Bulgariast käisiwad töökad missionarid mitmeid Slaawi

sugu rahwaid waatamas. Nad öoppisiwad rahwaste keeled sel—-
geks ja kuulutasiwad sel kombel suure möjuga ewangeliumi.
Warsti tösteti aga kaebtusi missionaride peale, et nad mitte
kiriku keeles — Greeka ja Ladina keeles — Jumala teenistusi ei

pea. Kaebtused läksiwad nimelt sest ajast wäga ägedaks, kus

wennad Morawia (Määri) maal tööle hakkasiwad. See maa

Böömi ja Ungarimaa wahel seisis Karli Suure ajast Franklaste
walitsuse all. Salzburgi ja Passau piiskopid saatsiwad Saksa
missionarid sinna tööle, aga need ei möistnud Slaawlaste keelt,
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ka pölgasiwad Slaawlased Sakslasi, see takistas missionaride
ettewötmist. Würst Rostislaw tegi enese Franklaste ikkest a.

855 wabaks, keelas Saksa missionarid omal maal ära ja palus
Konstantinopolist Slaawi missionarisid, kes Slaawi keelt möis-

taksiwad. Kyrillus ja Methodius tuliwad a. 863 maale, töiwad

oma Slaawi keele raamatud kaasa ja hakkasiwad kohe Slaawi

keeles, millest rahwas aru sai, Jumala teenistusi pidama. Nende

jutlused möjusiwad ime wäga rahwa südametesse. Alalised kaeb-

tused ja kahtlustused aga rikkusiwad missionaride röõömu ja rahu.
Nad kutsuti ka Rooma linna paawsti ette eneste eest kostma.
Paawst kuulas asja üle ja kiitis wennaste ettewoötmise ainult

heaks. Kyrillus jä Rooma linna ja suri seal. Methodius
nimetati Pannonia ja Morawia maa ülempiiskopiks. Kiusud
Sakslaste poolt ei löpnud. Methodius suri aastal 885. Mo—-
rawia maa jaotati Böömi ja Ungari maa wahel ära, Metho—-
diuse asutused ja koolid kadusiwad, tema meelelised aeti Bul—-

gariasse. Rooma poolt seati aastal 1062 Olmützi linna piis—-
kopp ametisse.

Ka Böömimaale ulatas omal ajal Methodiuse tegewus.
Ta ristis Böömi kuninga Boriwoi ja selle abikaasa Ludmilla

(a. 871), kes mölemad hästi ristiusu eest hoolt kandsiwad.
Boriwoi järele algas Böömimaal kodusoöda kristlaste ja paganate
wahel. Boriwoi wanem poeg Wenzeslaw juhatas kristlasi,
noorem poeg Boleslaw paganaid. Wiimane tappis wenna ja
karistas kristlasi. Saksa keiser Otto I. saatis möoõga abil krist-
lastele sallimist. Boleslaw 11. ajal asutati paawsti loaga
Praga linnas ülempiiskoppkond (a. 973), aga Ladina keel tehti
kirikukeeleks.

Umbes selsamal ajal wötsiwad ka Poolakad ristiusu Bööm—-
laste käest wastu; kuningas Metschislaw toõi omale Böömimaalt

abikaasa Dombrowka ja lasi enese ristida (a. 966). Homiku—-
poolse kirikkonnaga ei jäänud aga Poola maa kauaks ühte.
Pärast Dombrowka surma kosis Metschislaw Saksamaalt uue

abikaasa ja andis enese selle möõjul paawsti alla. Slawonia
keel kadus Jumala teenistuselt ja hakati paawstile kümnest maksma.
Kyrilluse ja Methodiuse tööwaew langes siis sunremal osal Rooma

rüppe. Aga püha kiri ja teised Slaawi keeli Jumala teenis-
tuse raamatud, mis nad Morawlastele walmistanud, tuliwad

hiljemalt Wenelastele heaks.
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g26. Wenelaste ristiusnu wastuwoötmine.

Pagana polwes kummardasiwad Wenelased mitmeid eba-
jumalaid, ülem neist näib Perun olema olnud. Ristiinimeste
wihkajad polnud Wenelased mitte. Suurwürsti Igori ajal oli
Kiewi linnas suur ristiusu kirikuhoone. Igori lest Olga sai
kodumaal ristiusuga tuttawaks, käis siis Konstantinopolis ja
lasi enese seal ristida aastal 955. Ristiinimeste hulk kaswis
sest ajast priskesti. Ka soöõjawäe hulgas oli palju ristiusulisi;
aga walitsema jäi paganausk Wladimiri ajani.

Wana jutu järele saatnud Wladimir kümme bojari wälja
usku ja usukombeid woöörastele maadele waatama; neil olnud
Greeka Jumala teenistus suures Sofia kirikus Konstantinopoli
linnas koöige rohkem meele pärast. Wöoeti siis noöuuks Greeka
usku heita. Taga töusis tüli Greeka riigiga. Wladimir läks

soöjawäega Krimmi saarele, wöitis Hersoni linna ära ja ähwar—-
das Konstantinopoli alla minna, kui Greeka keisri tütart Annat
talle mitte abikaasaks ei antaks. Wastati, et ristiusku prinzess
pagana usku würstile ei wöi minna. Suurwürst kinnitas omalt

poolt, tal olla nõu ristiusku heita ja oodata aga würstinnat

ja preestrid. Ja töesti lasi Wladimir enese aastal 988 seal—-
samal paigal ristida, niipea kui Anna sinna tuli. Ka tema

söjawägi wöttis ristiusu wastu ja niipea kui Wladimir Kiewisse
tagasi joöudis käskis ta templid ja ebajumala kujud ära häwitada
ja rahwast ristida. Peruni kuju seoti hobuse sabasse, pekseti,
weeti ja wisati Dnjepri jokke.

Toörkumata wöttis rahwas niihästi Kiewis kui Nowgorodis
ja mujal ristiusu wasta. Konstantinopolist sai Wladimir esi—-
otsa köik tarwilised kirikülemad ja teenrid: metropoliti, piis—-
kopid, preestrid, diakonid; ühtlasi pildid, pühade jätised ja köik

kirikuriistad; ka püha kirja ja möned muud Slawonia keeli
kiriklikud raamatud.

Esimene metropolit Michail käis ise laialt ümber rahwast
ristimas, nönda Nowgorodis ja Rostowis ja asutas Kiewisse
kooli. Kirikuwalitsuse keskpaigaks jäi hulgaks ajaks Kiewi linn,
sest seal wöttis metropolit eluaset.

Usutundmise poolest oli hakatuses rahwa seas lugu wäga
wilets. Jaroslaw 1., Wladimiri poeg, püüdis siin suuremal
moodul abi muretseda. Ta ehitas hulga kirikuid, asutas kloostrid
ja koolisid. Jaroslawi I. soowi peale waliti ka esimest korda
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Wene soost mees metropolitiks, Jlarion. See asutas Nowgoro—-
disse preestrikooli 300 noore mehe tarbeks. Iga kihelkonna kiriku

peale muretseti preester (esamennux»), diakon ja laulja (abauexs).
Kiewi koopaklooster, mis Antonius (umbes aastal 1050)

asutas, oli kaua aega tähtsam hariduse asupaik Wene kirjandusele
ja teadusele. Kuulus munk Nestor kirjutas seal 11. aastasajal
Wene ajaloo kroonika.

Pohjapoolsel Wenemaal hiilgas Nowgorod oma hulga
kirikutega ja kloostritega. Antonius Rimljanin asutas Nowgorodis
(umbes 1130) oma nimelise kloostri. Antonius sündis Rooma

linnas, jagas pärast wanemate surma oma wara waestele ja
asus Nowgorodisse elama. Kloostrielu eest Nowgorodi liunas

hoolitses joöudsamalt weel Warlaam Hutinski. Praegu seisab
tema asutatud klooster kümme wersta Nowgorodi linnast eemal.

Warlaam suri a. 1243.

Kiewi metropolit oli terwe Wene kiriku pea, aga ta ise
seisis Konstantinopoli patriarchi all, seni kui aastal 1589 pat-
riarch Jeremias Wene kiriku isekirikuks kinnitas ja Moskwa
piiskopi Hi ob i patriarchiks seadis.

heteistkümnema aastasaja löpul walitses Greeka-homikumaa
usk köigil pool Slaawi rahwaste seas Wene piiris. Kolmeteist—-
kümnemal aastasajal ristiti Leedulased; neljateistkümnemal
ja wiieteistkümnemal aastasajal heideti Permi maakonnas Sür—-

janlased ja Wogulid Greeka usku ja 16. aastasajal Lapplased.
Joanni IV. (Iwani Hirmsa) walitsuse aegu tehti Tatarlaste

seas Kasani ja Astrahani ümberkaudu missionitööd (1555);
hiljemalt kadus nende eest hoolekandmine kurwal segaduse ajal
ja suuremal osal langesiwad nad Muhamedi usku tagasi.

Siberis asutati Tobolski linna piiskopikoht (a. 1620); aga
alles palju hiljemalt (1702), kui sinna metropolit nimetati,
algas päris missionitöß. Metropolit ise pani oma ameti auu

maha ja heitis liht missionariks, ristis Ostjakid, Wogulid,
Tatarlased, Tunguslased, ehitas 37 kirikut ja asutas uue piis—-
koppkonna Irkutskisse.

s 27. Ristiusft Soome-, Eesti-, Liiwi- ja
Kuuramaal.

Seeläbi et Rootsi maal ristiusk kaua aega ei tahtnud jöuule
saada, wiiwitas ristiusu laiali lagunemine ka ülemerelises Rootsi

(Kirikulugu.) 5
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naabruses Soomes. Erik Püha heitis söja käigul Soome—-
maa oma walitsuse alla, ja nagu ta oma kodumaal ristiusu
makswaks tegi, nii sundis ta ka Soomlased mööga waral a.

1157 ristiusknu. Mis armastuses polnud külwatud, ei saanud
ka armastusega wastu woöetud. Soomlased wihkasiwad Rootsi
iket ja igal wabal silmapilgul heitsiwad nad Rootsi walitsuse ja
sellega koos ristiusu enesest kaugele ära. Upsala piiskopp
Heinrich langes ärritatud Soomlaste tapakirwe all. Aastal
1293 sundis Thorkel Knutsen Soome maa täiesti ja jãä—-
dawalt Rootsi walitsuse alla. Wiimati leppisiwad Soomlased,
kui nägiwad, et walitsus tubli ja mdöistlik, sellega ja ka risti—-

usuga, mille eest Rootsi poolt usinusega hoolt kanti.

üheteistkümnemal aastasajal oliwad nii hästi Rootslaste
kui Daanlaste silmad Eesti-, Liiwi-, ja Kuuramaa poole pöördud.
Nad oleksiwad need maad heal meelel ristiusku ja oma alla

heitnud. Lundi linna Rootsimaal asutati aastal 1098 piis-
koppkond otse nende maade tarbeks. Ka paawst mötles nende
maade peale. Ta saatis ühe munga nimega Fulko a. 1171
Lundi linna. Fulko pidi Soome- ja Eestimaa missionar ja
piiskopp olema. Jälgi tema tegewusest järele pole jäänud, arwa—-

takse, et ta kumbagi maad oma silmaga pole näinud. Saks—-
laste toimetusele jä meie maale ristiusu toomine.

Aastal 1184 saatis Bremeni peapiiskopp, kes kuulda oli

saanud, et Bremeni ja Wisby linna kaupmehed iga aasta Wäina

(nüüd Düna) jöe suus käiwad, munga Meinhardi Liiwimaale.
Meinhard ehitas ükskülasse kiriku ja kloostri; ei saanud aga
paganatega toime. Ta suri a. 1196. Meinhardi koörwal tegi
munk Dietrich Koiwa jöe ümberkaudu ewangeliumi tööd. Mein—-
hardi järeletulija Berthold katsus söjameeste abil paganatest
woitu saada, aga langes ise lahingis a. 1198.

Selleaegne missionitöö oli, nagu igal pool nönda ka Liiwis,
lausa mööga peale rajatud. Mujal maadel, kus kuningad walit-
sesiwad, awati ristiusule selle silmapilguga tee, kus kuningas
ristiusu wastu wöttis, sest ta sundis siis alamad, kas heaga
wöi kurjaga, sedasama tegema. Sähärdust ühist ja üleüldist
würstiwalda ei leidnud Saksa missionarid Liiwis mitte eest.
Wäikesed rahwad, Liiwlased, Eestlased, Lätlased, Kuurlased ja
Semgallid elasiwad wabalt teine teise koörwal, igal rahwal oma

wanemad. Uhist würstiwalda kulus siia ära muretseda.
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Albert von BWuxhöwden wöttis ses möttes missionitöö
Liiwis käsile. Aastal 1200 tuli ta esimest korda Wäina joe
suhu; aastal 1201 ehitas ta Riia linna omale kindlaks soja—-
paigaks; puudusiwad ainult weel soöjamehed, kes igal ajal käe

pärast oleksiwad. Juba oliwad Ohtumaal ristisoöidud kombeks

saanud, ristisöitjaid wöis ka Albert kasuga tarwitada. Kuid
neid pidi iga talwe laialt koguma, suwe südame nad teenisiwad,
sügise läksiwad koju tagasi. Teiseks suweks oli waja uusi otsida
ja igakord pidi enne paawsti käest luba palutama.

Albertil läks kindlamat soöjawäge tarwis ja ta leidis selle.
Ta asutas aastal 1202 uue mungaordo, aga andis mungale
möoöga kätte ja soöjamehe mundri mungakuue alla. Neid mun—-

kasid hüüti Kristuse rüütliwendadeks ehk Jumala rüütliteks ehk
möögawennasteks. Nüüd sigis missionitöö koguni jöudsasti.
Albert oli nüüd piiskopp ja würst ühtlasi. Hakatuses ei löönud

moökmungad üksi ette, wöeti seepärast ikka weel ristisöitjad lisaks
appi. Aastal 1224 langes Tartu linn ja seega mannermaa,
aastal 1227 ka Saaremaa wöitjate woli alla. Nönda oli umbes

kahekümnewiie aastaga terwe Eesti-, Liiwi- ja suur jagu
Kuuramaad täiesti ära woidetud, paganad ristitud, maa piis—-
kopi ja rüütlite wahel ära jagatud. Daanlased püüdsiwad
weel ruttu Eestimaal omale osa, ehitasiwad Tallinna a. 1219,
aga nende tulemine oli nüüd hiljaks jäänud. Albert torjus
nad tagasi, tal ei täidinud midagi ära anda. Suurel hulgal
tuli iga aasta rüütlid, baronid, krahwisid ja würstisid peale,
neile kulus Maarjamaa — Maarjale pühitses Albert selle
maa — parajasti ära. Albert suri a. 1229.

Alberti järgmistel piiskoppidel polnud enam seda osawust,
agarust ega südidust ja Sakslased sattusiwad Eestlaste, Liiwlaste,
Lätlaste, Leedulaste ja Wenelaste käes suurde hädasse. Aastal
1237 saiwad nad Leedulastest nii löödud, et ots näis käes

olema. Weel wiimasel silmapilgul ühendas ordomeister Volquin
oma möögaordo Saksa rüütlite ordoga, mis läbi woöim nii

tousis, et pea ka terwe Kuuramaa jäädawalt alla heideti. Maa
jaotati wiide piiskoppkonda ja seati piiskopid Riiga, Tartu,
Saaremaale ja 2 piiskoppi Kuuramaale. Aastal 1255 tösteti

Riia piiskopp peapiiskopiks ja heideti teised piiskopid tema walit-

suse alla. Piiskoppide körwal sai ordo suure osa maad oma

tarwituseks. Esimese peapiiskopi, Suerberi, sai Riia linn omale

paawsti nimetamisel Jirimaalt. Maal oli nüüd ristiusu nägu.
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Röömu ei teinud noönda saadud ristiusk endistele paga—-
natele nimelt seepärast mitte, et nad oma wabaduse kaotasiwad.
Röoömsaks saiwad nad alles, kui ristiusu koörwa neile jälle wabadus

kingiti. Enne aga pidiwad nad mitu sada aastat rasket orjaiket
kandma, ussikese kombel pörmu sees keerlema, köik inimese auu

ja igused kaotama. Orjastamise wastu wötsiwad Eestlased ja
Lätlased küll mönigi kord tapakirwe kätte, aga nende joöud ei

ulatanud.

Ristiusk, mis rahwast pidi walgustama, polnud paraku
mitte elaw ewangeliumi usk, waid mitmet pidi inimeste tarknsega
lahjastatud ja mitmesuguse ebausuga segatud. Päris walgustaja,
kindel usunöör puudus hoopis: Jumala püha söna rahwale aru—-

saadawas keeles. Ristiusk jäi Eestlastele ja Lätlastele kaua
arusaamataks woöoöraks kombeks.

Aastal 1225 käis Modena piiskopp Wilhelm paawsti käsu
peale Liiwimaad waatamas, manitses preestrid ja möögawennaksid,
et nad noore ristirahwa öladele mitte liiga rasket iket ei paneks;
lasi ka moned ewangeliumid ja epistlid, isameie palwe ja usu—-
tunnistuse rahwa keelde ümber panna; aga seegi wäikene Jumala
söna warandus ei saanud wististi mitte igal pool tarwitusele
woöetud. ülemalt poolt nöueti ka, et preestrid lastele enne sal—-
wimist lugemise, laulmise ja möningad palwed kätte öpetaksiwad,
kuid see nöudmine jäi suuremal osal paberi peale. Preestrid
ei möoistnud isegi hästi lugeda ja rahwa keeles polnud weel

midagi lugemise warandust. Rahwa laul muutis enese sel
kurwal ajal kas leinalauluks kadunud wabaduse järele ehk aga
sajatamise lauluks nende wasta, kes ta oliwad poörmu röhunud;
aga Jumala kiituse lauluks ei muutnud ta ennast ristiusu möjul
mitte, nagu mujal maades. Wististi seepärast, et ristiusu
möju koguni wähedlane oli. Suur hariduse toöus, mis wiieteist-
kümnemal aastasajal Italia maalt algades Europa liikuma pani,
näãib otsaga ka Riiga olema ulatanud. Aastal 1428 kutsus pea-
piiskopp sinoti Riia linna kokku ja tehti seal otsuseks, et iga
preester rahwa keele täiesti peab ära õppima. Märki pole sest
öppimisest muud järele jäänud, kui et umbes sada aastat hilje—-
malt Saaremaa kuulus piiskopp Johannes IV. Kievel katoliku

katekismuse Eesti keele ümberpani ja wälja andis. Seegi raamat
on jäljeta kadunud. Aga katoliku aeg oli löpul, hoopis uus

aeg läwel.



69

28. Mungad.
Kloostriseadused ja kloostrieln oliwad Benedictuse poolt

heale korrale seatud. Moönda aega kestis hea kord. Teadus

ja kunst oitsesiwad. Teaduse ja kunsti körwal leidis aga jälle
koöiksugu koölwatu elu kloostrimüürides aset. ÜUlewaatamine oli

puudulik; kloostriisad ei elanud ise koöõige eeskujulisemat elu.

Karskuse ja kainuse asemele asus prassimine ja joomine, keha—-
piinamine jääti hoopis körwale ehk toimetati naerukombel,
palwetegemine ja Jumala teenistused saiwad ulawiisil ja uisa—-
päisa toimetatud. Virgiliuse laulud oliwad armsamad kui

ewangelium. Munga pölwe sool oli tuimaks saanud.
Parandus tuli seekord Burgundi maalt Prantsuse rajalt

Clugny (ütle Klunji) kloostrist. Kümnendal aastasajal seadis
kloostriisa Odo (927—941) wana Bendictuse kloostrireeglid,
jälle wärskelt jalale; pehmuse asemele pandi waljus, priiskamise
asemele walwamine ja palumine, Virgiliuse asemele ewangelium.
See uuendus ei jäänud waka alla. Clugny munk näitas,
kuda munk peab olema. Keha äralöppenud, silmad palawiku
läikes, paled haukus; nönda armastas, nönda auustas rahwas
keskajal munka. Sähärdune munk oli püha mees, ülemal

kristliku elu järjel, eesmärgiks ristirahwale. Clugny munk
oli niisugune. Niipea kui Clugny mungad tuttawaks saiwad,
langes köik rahwas, ülemad ja alamad, nende poole. Hulk
kloostrid sigines Prantsuse maale; nad jäiwad koöik ühise korra

sisse kloostrikonnaks kokku, eesotsas seisis teiste ema Clugny
klooster, kus iga aasta suur koosolek nõuupidamiseks ära peeti.

Hea eesmärk ei jäänud mujalgi maades tähele panemata.
Igal pool Prantsuse- ja Saksamaal astus kaugemalt suurem
hulk kloostriwendi Clugny munkade jälgedesse.

Clugny körwa astus Cisterciumi kloostrikond
Prantsusemaal. Wahe Clunialaste ja Cistercialaste wahel oli

see, et esimesed toredaid kirikuid ja Jumala teenistusi armasta—-

tasiwad ja mitte piiskoppide alla ennast ei annud, kuna teised
jälle koöik toreduse oma kirikutest ja kloostritest hoolega körwale

heitsiwad ja endid wabatahtlikult piiskoppide teenistusesse andsiwad.
Kümnenda ja üheteistkümnenda aastasaja liikumine mun—-

kade liigis joöudis kaheteistkümnendal aastasajal täide ja joonde.
Mungaelu algmöote, lihakaristamine ja iseenese ärasalgamine sai
uued lennutiiwad. Clugny kloostrikonnal oli nüüd juba 2000
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kloostrit Prantsusemaal, Cisterciumi kloostrikonnal 2000 meeste-

kloostrit, 6000 naestekloostrit. Neile lisaks asutati mitmed uued

mungaordod, üks agaram kui teine mungaelu paleust kätte

püüdmas, nönda: Kartesia, Premonstrati ja Karmeli ordud ja
teised. Suurem tähtsus ses liikumises langes Cistercialaste osaks,
kelle hulka aastal 1113 kuulus Bernhard Clairvaux (ütle Klärwo)
astus; nende körwa asusiwad 13. aastasajal kerjus ordod

Franzisklased (a. 1209) ja Dominiklased (a. 1215).
Püha Franziskus, rikka kaupmehe poeg Italiamaalt on

Franzisklaste isa. Köik warandused jättis ta maha, köik auud

ja head ja hakkas mööda maid käies rahwast meeleparandusele
manitsema. Ühed pidasiwad teda nödrameeleliseks, teised pühaks.
Franziskus ei hoolinud sellest, mis inimesed temast arwasiwad,
ta pidas jutlusi inimestele, ja kui need teda kuulda ei wötnud,
siis kiitis metsas lindudega kooris Jumalat. Ta süda leegitses
armastuses Jumala ja inimeste wastu. Ta ülem önn oli,
Jumalat alandliku südamega pörmus teenida ja inimeste meeli
JFumala armastuse poole pöörda. Leiwaraasukesed oma ihu
ülespidamiseks kerjas ta inimeste käest, enesel polnud tal mingi
warandust ega tahtnud ka midagi. Nönda rändas ta jutlusi
pidades Ohtu- ja Homikumaa läbi. Kaunike salk sarnase mee—-

lelisi kogus Franziskuse ümber ja sai a. 1223 ordoks kin—-
nitatud.

Waesed oliwad ka teiste ordode mungad, aga nende kloost—-
rid oliwad sagedasti seda rikkamad. Franziskuse ordos oliwad

mungad weriwaesed, kloostrid niisamati. See oli päris uus

möte. Franzisklastel polnud muud nöuu ega abi oma ülespi—-
damiseks kui kerjata ja sedawiisi sügawas alanduses teiste

armust teiste heaks teenides elada. Dominiklased wötsiwad neist
märku ja heitsiwad niisamati mungaelu alalise waenlase, rikkuse,
meelega körwa. Küll ei käinud koöik kerjusordod kindlalt wae—-

suse teed, aga paleus jãi siiski. Kerjusordol polnud waja oma

osalisi toita, nad elasiwad ustklikkude armust. Uusi liikmeid wöi—-

siwad nad seepärast aruta ja piirita wastu wötta. Kerjamise
töttu ei olnud enam mungal wöimalik endisel kombel maailmast
kloostrikambrisse pögeneda. Nende paik oli teede peal, majades,
inimeste keskel; armuandeid kerjates kandsiwad nad oma öopetust
ja arwamisi, seega oma waimu igale poole rahwa sekka. Ker—-

jusmungad seisiwad otsekohe paawsti ülewaatamise all. Neil

polnud piiskoppide ega kihelkonnapreestrite poolt mingi takistust
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ega keeldu karta. Igas kantslis oli neil luba jutlust teha, igal
pool pihtile wötia, ristida ja laulatada, üle pea köiki waimu—-

likka tallitusi tallitada. Terwe ristirahwas ilma kihelkonna
rajadeta oli nende suur ja ainus kogudus, kelle keskel nad talli—-

tasiwad, keda nad oma jutlustega juhtisiwad ja äratasiwad.
Franziskuse nöu käis koguni sinna, köike ristirahwast oma ordo

tiibade alla koguda. Seks asutas ta rahwaordo (Tertiarid).
Rahwaordo liige jäi küll oma endise elujärje sisse, ametisse,
abielusse, aga ta wöttis mungaelu karmid kombed ja noõudmised
oma peale, hakkas niisugusid röömusid pölgama, mis muidu

lubatud oliwad ja töotas heakombelist elu elada. Hall rüüd

ohelikuga ümber keha andis talle wäljaspidi lihasuretaja näo.

See katse terwet ristirahwast kloostrisse wiia, on keskaja märk.

Keskaja arwamist mööda wöis käsutegudega öndsaks saada.
Usuti, et lihakaristamine ja maailmast pögenemine kindel tee

öndsuse sisse on ja püüüti siis ka igaüht hinge sellele teele

juhatada. ;

Paawsti rüppe langes esiotsa suurem tulu sellest määra—-

tumast liikumisest. Kerjusmungad oliwad ta truuimad teenrid.

Paawst toetas neid, nemad toetasiwad paawsti. Mis paawst
ial tahtis, munkade waral saatis ta seda korda, nad oliwad tal

politseikordnikuks ja ajaleheks ühtlasi.

829. Paawst.

Paawstide elukord Rooma linnas üheksanda aastasaja
loõpul ja kümnenda hakatuses oli hoopis raisus. Rooma suured
ehk patrizlased seadsiwad oma wolil ja ka oma soost enamiste

paawstisid aunjärjele ja töukasiwad nad sealt maha. Aastal

1033 pandi Peetruse kroon kaheteistkümne aastase poisikese Be—-

nedictuse IX. pähä ja see poisikene teotas püha ametit koõige ro—-

puma ja läilama eluga. Wägiwallal lükkas rahwas ta ametist
ära ja walis Sylvestri 11. uueks paawstiks. Aasta pärast
wöttis Benedictus auujärje uuesti oma kätte ja müüs ta siis
raha eest Gregoriusele VI., ilma et ta ise seepärast paawsti
woli oma käest oleks ära annud. Saksa keiser toõi wiimati abi—.

Sutri sinotil (a. 1046) lasti köik kolm paawsti ametist lahti
ja waliti üks Saksa piiskopp Klemenst 11. nime all (a. 1046

—1047) paawstiks. Rooma patrizlaste käest läãks seega paawsti-
walimise öigus Saksa keisri kätte. Järgmised paawstid ei wa—-
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litud enam Rooma linnas waid Saksamaal. Hädast ja häbist
peasis Peetruse auujärg küll seks korraks, aga tugi ei olnud

tugew. Keisri käsi ei ulatanud igal ajal paawsti Rooma wä—-

gawate wastu kaitseda. Nii pea kui keiser kodumaal kinni oli,
polnud paawstil Roomas hoölpu. Ajutine tulus abi Saksa
keisri poolt ei tohtinud mitte alaliseks toeks jääda, muidu

polnud ei kirik ega kirikuwalitsus, s. o. paawst, mitte waba.
ülem mure oli nüüd, kuda kirikut ja paawsti wabaks teha,
täiesti oma jalale seada.

Kaks teed näisiwad sellele sihile wiiwat. Esmalt wöis
kirikut ilmlikust walitsusest ja wolist seega wabastada, et kirik

koöigist maailma annetest, rikkustest, würstiwaldadest ja walit—-

sustest enese lahti loõi, nad oma käest ära andis, ühe sönaga,
kui kirik enese waeseks tegi. Seda teed näitasiwad kirikule
mungad. Oli kirik waene, tema teenijad köik waranduseta, siis
polnud tal waja ilmliku walitsuse poolt maid ja kohte lasta
kätte anda, nagu see kloostritega ja piiskopikohtadega enamisti

päewakorral oli. Kuningad ja würstid oliwad need kohad oma

woli alla kiskunud ja jagasiwad neid enamisti suure rahamaksu
eest (Simuna kaup) kellele tahtsiwad, enamisti muidugi oma

meelelistele. Sörmus ja kepp kuninga poolt oliwad niisuguse
kauba kinnitajad. Sellest pölastawast kombest ja ikkest wöis
kirik waesuse läbi peaseda. Waesusega käsi käes käis teine nöud-

mine, nimelt, et preestrid naeseta elaks, teise sönaga, et köik

kirikuteenijad mungaks hakkaks. Sel möttel puhastas ja parandas
sönal ja teol wägew Dunstan (f 988) Kanterburi peapiiskopp
Inglis kirikut. Italias woöitles Peetrus Dam iani raha eest
kohaostmise, koölwatu elu ja preestrite abielu wastu. Mailandi
linnas töusis suur mässamine naeseliste preestrite wastu (a. 1057),
mis 30 aastat kestis, maa ja linna werega kattis. Patariaks
hüüti mässajate salka.

Teine wabaduse tee kirikule oli see, et kirik maailma

walitsuse otse oma kätte wöttis, koöik ilmlikud walitsused
ja wäed soönakuulelikult oma alla sundis. Niisugusel 100 l sei-
siwad koöik auud ja warandused maailmas kiriku wägewa üle—-

waatamise ja woli all, tal polnud neid kellegi käest waja wastu
wötta, waid woöis oma tahtmist mööda nendega tallitada.

Esimene tee oli rohkem munga, teine enam piiskopi möttes

sünnis, seepärast ka esimesele teele paawsti mungad, teisele piis—-
kopid meelitasiwad.
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Otsuseandjaks sai endine Clugny kloostri munk Hildebrand,
pärastine wägew paawst Gregorius VII, ta ühendas mölemad teed.

g 30. Paawst Gregor VII.

Hildebrand, paawsti nimega Gregor VII., on Italiamaalt
pärit. Noorest east oli ta munkadega tuttaw ja astus ka ise
kloostrisse. Ruttu tüütasiwad Italia mungad oma tooreste köne—-

dega ja kombetega ta meele ära. Kuulu järele oli pöhjapool—-
setes kloostrites korralisem elu, nii rändas Hildebraud üle Alpi
mägestiku Burgundi maale Clugny kloostrisse. Seal toöusis ta

warsti kloostri esimeheks.
Aastal 1049 jöudis Touli linna piiskopp Bruno uhke

trossiga ja hulga saatjatega Clugny kloostri wärawasse ja
palus ennast külaliseks wastu wötta. Saksa keiser oli ta paawstiks
nimetanud. Hildebrand möistis oma suure külalise meelt nii

pöörda, et see selga tönmatud paawsti ülikonna jälle ära pani
ja Hildebrandi saatusel waga rändaja riides Rooma linna läks.
See tegu toõ Brunole köikide Roomlaste silmas määramata

kasu. Köige särawam toredus poleks nii möjunud, kui see suur
alandus. Ta wöeti höiskamisega wastu ja seati Leo IX. nime

all Peetruse järjele. Hildebrand sai oma hea noöuu eest kardi—-
nalikübara. Sest ajast jäi Hildebrand Leo ja tema järgmiste
paawstide paremaks käeks ja tema ölul hakati nüüd kindlal

sammul ülemale sihile, paawsti maailmawalitsusele astuma.

Wiisteistkümmend aastat teenis Hildebrand paawstide körwal.
Selle aja sees korraldati mitmed tähtsad asjad. Esmalt tehti
sinotil seaduseks, et mitte rahwal, würstidel ja keisritel, waid

paawsti lähemail piiskoppidel ja waimulikudel meestel (kardi—-
nalidel) paawstiwalimise öigus on.

Loöhe Rooma ja Greeka kiriku wahel tehti seega jäädawaks, et
paawst ja Konstantinopoli patriarch teine teise koöige oma kirikutega
wande alla paniwad (a. 1054). Lohe ja wanne kestawad praegu.

Peale selle kingiti paawstide poolt Italia maa löunapoolne
osa Normanlaste würstile Robert Guiskardile wabaks maaks,
selle tingimisega, et ta oma söjameestega igal ajal paawstile
toeks ja abiks oleks. Robert Guiskard wandus paawstile truu—-

dust ja nimetas ennast edespidi „Jumala ja püha Peetruse
armust“ oma maade herzogiks. Nii sai paawst omale würstliku
alama ja selle söjamehed käepäraliseks teenijaks.
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Wiimati ilmus aeg, kus Hildebrand ise auujärjele astus.
Walimine sündis hästi önnelikult. Wiimase paawsti matusel
hüüdis rahwasuu: „Hildebrand olgu paawst, püha Peetrus on

ta ise walinud!“ Kardinalid polnud siis ka wastu ja Saksa
keiser Heinrich IV. kinnitas walimise.

Hildebrand pani paawsti woli alles hüüdma. Munga
meeles kaotas ta preestrite abielu, ja piiskopi auuahnuses keelas

ta piiskoppide kinnitamise ja kohamüümise ilmlikkudele walitsus—-
tele ära. Juba sagedamasti oli sähärdune nöudmine päewa—-
korral olnud, et preestrid poismehed peawad olema, kuid möju—-
waks ei saanud ta laiemas piiris. Nüüd töstis Gregorius oma

kardetud healt ja see kostis watikanist katoliku maade wiimsesse
nurka. Ta läkitas kirjad peapiiskoppidele ja piiskoppidele,
würstidele, wägewatele ja riigiametnikkudele, igast seisusest, ja
käskis kange karistuse ja porgupiinaga ähwardades köik naeselised
preestrid ametist lahti lasta ja ära ajada. Kirjad kubisesiwad
täis sajatamist ja needmist nende kohta, kes wahest julgeksiwad
käsu wastu panna. Käsk kohutas köiki, tegi tuhanded önnetumaks.

Kindlat wastuhakkamist ei olnud; hölpsasti jäi wöoit ses
tükis paawsti kätte. -

Teise käsu täitmine ei läinud nii kergesti, wenis pikale,
sünnitas mässamist ja söda.

Simona patt ehk kohaostmine öitses otse sel ajal. Aja—-
lugu koöneleb, et waimulikud kohad ülemast alamani ära oliwad

takseeritud ja ainult rahamaksu ehk möne muu tasumise eest
saadawal oliwad.

Suuremaks pahanduseks paawstile oli see, et kohaandmise
digus keisri ja kunningate käes seisis. Piiskopid ja suuremad
kloostrid polnud seega mitte wabad, waid ilmliku walitsuse all

ja sagedasti anti need kohad töesti hoopis kölbmata, öppimata,
ilmlikkude meeste kätte, kes sugugi waimulikust ametist ei möistnud
lugu pidada, kellel ka sugugi tahtmist polnud koguduste isad
olla. Niisugused ilmlikud piiskopid ja kloostriisad nöudsiwad
aga rikkust ja head pölwe. Piiskopi seisus oli wäga tähtis,
tema möju suur. Mönigi peapiiskopp ei annud oma wäe ja
auu poolest kunningatele ja würstidele sugugi järele. Aga mis

auuga polnud saadud, seda sagedasti ka auusasti ei tarwitatud.
Siin oli toõesti ja hädasti parandamist waja. Gregorius wöttis

) Simon tahtis Samarias raha eest Püha Waimu andi osta.
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selle parandamise kindlasti käsile. Ta nöu oli würstide wöimust
piiskoppide ja kloostriisade ametisse seadmise juures hoopis ära

löpetada ja koik ilmlikud walitsused ühtlasi oma ülewaatamise
ja woimuse alla heita.

Mitmel maal tungis paawst oma tahtmisega hölpsasti läbi.

Hispania würstid wotsiwad alandusega paawsti seadmised wastu

ja hakkasiwad liiategi temale kümnest maksma. Ungari kuningas sai
koöwa manitsuse; Böömi kuningas andis enese ka alla. Aga köigil
pool ei leidnud Gregorius sähärdust sönakuulmist. Inglis kuningas
Normanlaste soost, Wilhelm Wöitja, tegi nagu poleks paawsti
maa peal olemaski. Prantsuse kuningas Philipp I. hakkas köwasti

wastu ja ei annudka siis järele, kui paawst ta wande alla pani.
Aga nimepoolest kuulsama selleaegse würsti, Saksa keisri

Heinrich IV. röhus kalgi südamega paawst pörmu sisse. Heinrich
geti nii kitsikusse, et ta südatalwe ajal Kanossa lossi läks ennast
wandealt lahti paluma. Kolm päewa lasi Gregorius keisrit

paljaste jalgadega lume sees seista, enne kui ta teda raskete tingi-
miste all wandest wabastas.

Gregorius VII. sai aga pea kibedalt tunda, et oma uhkuses
lüg kaugele oli läinud. Heinrich IV. ei unustanud häbi, mis

talle tehtud. Ta himu ja püüd oli paawstile kuhjaga kätte

maksta. Ruttu seadis ta kodumaal asjad joonde ja läks siis
soöjawäega paawsti karistama. Rooma linn ei suutnud kaua
wasta seista ja leppis Heinrichiga, aga paawst oma inglikindluses
ei leppinud, ta ootas pikisilmi Robert Guiskardi poolt abi. See

toõ a. 1084 30,000 jalameest ja 6000 pöhja ratsalist Rooma

alla. Heinrich taganes, linn langes Normanlase kätte. Robert

seisis ise sel puhul ka just wande all. Esimene töö oli tal

nüüd paawsti juure tötata ja sellega äraleppida. Siis andis

ta ioma meestele luba linna rööwida. Kolm päewa kestis röö-

wimine, ja kui elanikud wastu hakkasiwad, pandi linn pölema.
Linn sai hitmsasti ära rikutud.

Paawst ei julgenud enam Rooma jääda ja läks oma

awitajate kaasas Salerno linna, kuhu ta ka suri (a. 1085).
Tema pärandus oli kiriklik maailmawalitsus.

g3l. Ristisodidud.

Siioni mägi helkis keskaja inimeste silmade ees Ohtumaal
suuremas hiilguses kui kunagi enne woöi pärast. Käik sellele
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mäele töotas südamele sügawat röömu, hingele ülemat önne.
Loodeti ka, et niisugune rändamine pühale maale Jumala
meelest iseäranis armas on, et Ta seda tegu ja waewa rända—-
jale mitte tasumata ei jäta, waid ülemat öndsust palgaks jagab.
dseäralistele wagaduse tegudele oodati iseäralikku tasumist.

Esimese aastatuhande löõpul polnud sel woorimisel Siioni
mäele enam otsa ega määra. Kindlasti kuulutati, weel kindla—-
masti usuti, et maailm otsa löpeb, kui tuhat aastat Kristuse
sündimisest täs on. Kui kardetud wiimane aasta (999) kätte

joudis, siis jääti köik igapäewased tööd ja tallitused seisma.
Poöldu enam ei haritud; mis tarbeks pidi keegi kündma, külwama

ja äästama, kui kedagi järele ei jäänud, kes löikaks. Hooned
lasti ära laguneda, niihästi Jumala kojad kui inimeste eluhooned;
sest mis see parandamine weel aitas, kui möne kuu pärast ometi

köik ära purustati. Ajaloo kirjutamine jääti katki, lootust ei
olnud, et keegi ülesse kirjutatud mälestusi lugema jääks. Rikkad

ja suured, würstid ja piiskopid lahkusiwad soöbradest ja omastest
ja tõttasiwad Siioni mäele. Kuulu järele pidi see mägi Kristuse
auujärg olema, tema tulemisel maailma üle kohut möistma.
Tuhandema aasta öhtu jöudis kätte, öhtuga hirmuöö. See oli

öö, kus terwe Europa toöesti walwas ja palus. Ta läks mööda

nagu köik teised ööd ja homikul teretasiwad päikese kiired nii—-
sama lahkesti maad kui enne. Inimesed toibusiwad. Aega—-
mööda lahkus wiirastus. Wististi halastas Jumal pühade pai-
kade ja möningate pühade tegude pärast patuste inimeste peale,
nönda arwati. Kes weel polnud pühal maal käinud, töttas

rõömuga sinna Jumalale tänu andma. Hirmuöö ei wähendanud
siis, waid kaswatas ainult pühale maale rändajate parwesid.

Aga püha maa oli aastast 637 Arablaste käes. Ainult

raha eest lasti rändajaid püha linna. Üheteistkümnemal aasta-

sajal (umbes 1070) langes ta Türklaste (Seldschukide) woli
alla. Kristlaste elamine läks hoopis wiletsaks, neid teotati,
kiusati ja alandati lausa orjaks. Rändajate hädakisa täitis Eu—-

ropa. Uhelgi ilmlikul walitsejal polnud himu waestele appi
tötata. Nüüd aga ilmus paawsti määramata wöimus. Paawst
Urban 11. pani oma mungad tööle rahwast söjale kihutama,
nende eesotsas munk Peter Amiens täis wäge ja waimustust.

Nowembri sinotil Klermondi linnas Prantsusemaal (a. 1095)
näitas Urban wälkuwal sönal püha maa häbipolwe ristirahwale.
Ta seletas, kuda kristlased pühal maal Egiptuse tüdruku poegade
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orjaksonsaanud (Arablased — Ismaeli soost). Korgelt kantslilt
turul hüüdis ta: „Touka wälja tüdruk ja tema poeg. Kuulus

Franklaste sugu, näita oma waprust! Surm on öndsuse alus—-

pant. Röõm olgu sul surra seal, kus Kristus suri!“ — „Ju—-
mal tahab seda!“ Kölas mürisew wastus kuuljate suust. Terwe

kogu, piiskopid ja preestrid, abtid ja mungad, würstid, rüüt-
lid ja rahwas, wöttis punase ristimärgi ölale ja töotas püha
soötta minna.

3

Kaheks aastasajaks pani see köne Urbani suust Ohtu- ja
Hommikumaa kihama. Teist sarnast soöjalikku liikumist pole
enam olnud. Perekas Ohtumaa ristiusku rüütlikond

wöttis soöjariistad oma weriwaenlase Muhametlase wastu pihku.
Paawst oli ülem söjapealik, keisrid, kuningad, würstid tema

käskjalad. Mis on aga sellest pöhjatumast soöjakäigust, köigest
werewalamisest, koöigest waewast saanud? Püha maa jäi ometi

Muhametlaste kätte; Türk ei saanud tagasi törjutud, ta sam—-
mus kristlastele weel palju lähedamale. Aastal 1453 langes
ka Konstantinopoli linn ta wäe alla ja praegu on ta weel

hulkade ristiinimeste peremees, püha maa ühte wiisi tema käes.

Esimese ristisöidu hakatuseks oli 15. Augusti kuu päew
aastal 1096 ära tähendatud. Kuid suurtel hulkadel pöörasta-
tud inimestel ei täidind nii kaua oodata. Juba kewade a. 1096

läksiwad nad minema. Amieni Peter ja rüütel Walther Habe—-
nichts loöiwad nende pealikuks. Neist salkadest ei jäänud muund

üle kui määratu kontide ware Wäikesel-Aasiamaal, kuhu Türk—-

lased nende surnukehad hunnikusse kandsiwad teistele manitsuseks.
60, 000 inimest saiwad otsa, köneldakse koguni 300, 000. Au—-

gusti kuul a. 1096 läks päris wägi Gottfried Bouilloni all

teele, umbes 600,000 inimest. Rääkimata wiletsuse järele, woi—-

deldes nälja ja jänuga, Türklastega ja iseenda wahel, jöudsiwad nad

Jerusalema linna alla. Juuli kuu 15. päewal a. 1099 lan—-

ges Jerusalema linn tormijooksmisel nende kätte. Gottfried tös-

teti kuningaks.
Waewalt 50 aastat kestis pühal maal rahulisem kord, siis

hakkasiwad Muhametlased uuesti ristiinimestele tüli tegema.
Mitmed ristisöidud käidi weel 12. ja 13. aastasaja jooksul ära.

Aga enamisti ei saanud ristisoõitjad Jerusalema linna nähagi. Enne

tappis neid nälg, jänu ja Muhametlase möök. Kui ka risti—-

soöitudel ette seatud märgile ei joöutud, suur tähtsus on neil

siiski. Europa inimeste silmaring sai wööraste maade nägemise
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ja wööraste rahwastega tutwustamise läbi hästi laiendatud.
Kauplemine ja käsitöö wöttis uut hoogu ja joont, teadus ja
kunst saiwad rikastatud. Pärisorjade ja teoorjade poli läks ker-

gemaks ja kodanlik seisus nihkus kindlamale korrale.

Köige rohkem kasu tuli paawstile ristisöitudest. Kuna kunin—-
gad ja würstid oma söjawäed kaugele wöörale maale wiisiwad,
pöõhjamata kuludega enese waeseks tegiwad, jäi paawst Rooma
linna paigale, tallitas ja walitses wastupanekuta. Weel hoopis
uus asi tuli juure. Warsti ristisoöitude algul astusiwad uued
ordod kokku, rüütliordod, muidu munga sarnaselt muudkui

soöjamehe raudriidega ja möögaga mungakuue warjul. Prantsuse-
ja Saksa-, Inglis- ja Hispaniamaalt astusiwad rüütlid ordodeks
kokku. Nönda kinnitati aastal 1119 Tempellaste, aastal 1120

Johannitlaste, keda pärast Malta rüütliteks hüüti, pisut hilje-
malt aastal 1190 Saksa rüütlite ordo. Nad tahtsiwad koik

püha maa kaitsjad olla. Nende ülem pealik ja soöjakindral oli

paawst. Kui püha maa jälle kristlaste käest kaduma läks, lao—-

tasiwad ordorüütlid endid üle Europa riikide laiali.

S 22. Valdezlased ehk Lyoni waesed.

Kuna suures maailmas ristisoitudest, wägimeestest, kunin—-

gatest ja paawstidest köneldi, otsisiwad waiksed hinged löuna—-

poolsel Prantsuse- ja põhjapoolsel Italiamaal tasahiljukesti emale

pühast kirjast hingetoidust ja nöudsiwad ewangeliumi pöhja peal
lihtsat kristlikku elu Kristuse jälgede sees. Aga kuda sai püha
kiri rahwa kätte? Ta oli ju warjul rahwa eest ja ainult La—-
dina keeles preestrite käes? Ohtumaal tunti keskajal ainult La—-

dinakeelist piiblit Vulgata nime all.

Lyoni linna rikas kodanik nimega Valdez (Peter Waldus)
lasi omale ewangeliumi raamatud ja möned muud tükid wanast
ja uuest testamendist oma maa murdesse ümber panna. Kaks
tuttawat waimulikku meest toimetasiwad selle töö ja tölkisiwad
talle ka tähtsamad kohad wanadest kirikuisade kirjadest. Püha
kirja lugemine pani Valdezi südame keema ja ühe kalli söbra
äkiline surm ajas tema suurema hoolega kui seni ajani, oma

hinge peastmise eest hoolt kandma. Oma waranduse jagas ta

(a. 1170) waestele ja asutas ewangeliumi kuulutamise seltsi.
Issanda söna mööda, mis Ta oma oma 70 jüngrile ütles, läk—-
siwad need kuulutajad kaks ja kaks koos, paunata ja kepita,
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puutallad jalge all, mööda maad rahwast öpetama, jutlust pi—-
damajainimesi püha kirja lugemisele ja uurimisele äratama

ning juhatama.
Lyoni peapiiskopp keelas jutlusepidamise ära. Ap. teg.

5, 29 peale toetades paniwad „Lyoni waesed“ wastu ja palu—-
siwad oma seltsile Rooma poolt kinnitamist; saiwad aga halwa
wastuse. Et nad oma tegewust maha ei jätnud, siis pani selle—-
aegne paawst nad a. 1184 wande alla. Järgmine paawst püü—-
dis neid meelitamise waral jälle kirikuga ühendada. Oma usu
poolest polnud Valdezlased hakatuses sugugi katoliku kiriku öpe—-
tusest lahku länud. Suurem ja märksam wahe näis elukom—-
betes olema, sest et Valezlased Jeesuse öpetust mäejutluses söna
soönalt püüdsiwad täita ja püha kirja nii wiisil oma elu pöh—-
jaks panna.

Aga aegamööda saiwad nad sügawamalt ewangeliumi öpe—-
tusest aru, wabadus sai armsaks ja nad ei soowinudki enam

ühendust katoliku kirikuga.
Paawst pani naduuesti wande alla ja nüüd algas taga—-

kiusamine.
Wäga ruttu oli selts kaswanud. Loöuna-Prantsusemaale

sigis ja kogus Valdezlasi öige rohkesti, niisamati tekkis neid

Hispaniasse, Saksamaale ja Italiasse. Iseäralikku preestriseisust
neil ei olnud, koguduse enese käes seisis koöik wöimus ja walitsus
ja koguduse wäes ning nimel toimetasiwad waimulikud mehed
ametlikka tallitusi. Kus wöimalik oli, seal lasiwad Valdezlased
katoliku preestrite poolt omale sakramenti jagada. Oma wai—-
mulikkude meeste käest noöudsiwad nimelt Prantsusemaalased pü—-
hamat elujärge ja täit waesust. Saksamaa Valdezlased kadusi—-
wad pärast Böömi wennaste sekka ära. Prantsusemaal löppe—-
siwad nad mitmekordistes tagakiusamistes. Aga Italia Piemonti
maakonnas pidasiwad nad köiges hädas wastu kuni 16. aasta—-

sajani, wötsiwad siis usupuhastamise wastu ja saiwad terakaks

seemneks Italia pinnal ewangeliumi usule.

$ 33. Usumäratsejate karistus.

Valdezlaste körwal asus Prantsuse ja Italia piiril kaunike
hulk ususeltsisid ja usumäratsejaid. Nende usk ja arwamised oli—-

wad igal seltsil isemoodi, muudkui katoliku usuga ei sündinud
nad ühte. Neid kutsuti mitmesuguste nimedega. Aegamööda
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hakati köiki kathariks nimetama ja sest on wiimati ka Eesti

teeles pruugitaw soöna ketser saanud. Üheksamal aastasajal öpe—-
tas ja liikus neis piirides mees, kes mitmes asjas katoliku usu
wastu seisis, aga kuningliku abi waral ometi piiskoppiks sai ja
seks ka eluotsani jäi, Klaudius, Turini linna piiskopp
(814). Suuremal osal seisis see mees küll püha kirja pohjal,
aga rahwa pöhjatu ebausk ja mitmed puudused ja eksitused ka—-

toliku kirikus sütitasiwad ta wiha nii, et ta oma jutlustes mitte

ikka piiri ei pidanud.
Päris usumäratseja aga oli Peter Bruys. Tema öpe—-

tas: Ust on südames, wälisid asju pole ristiinimesel midagi
waja, ei kirikut, kantslit, pilta, rista. Peter kihutas oma öpe—-
tuse töttu rahwa kirikuid ära häwitama, sest Jumalat teenida
woida inimene ka laudas ja kortsipaigas. Ristikujudega keetis

ta omale leent, põlgas ja teotas katoliku Jumala teenistust, altari

sakramenti ja laste ristimist. Rahwas oli esmalt wäga tema

poolt, nimelt seepärast, et ta tublisti preestrid sömas; aegamööda
aga märkas suur hulk, et mees liiale läks ja kui ta ristikujusid
hakkas ära poletama, siis saiwad söbradest waenlased. Rahwas
wedas Peetri wiimati tuleriidale ja poöletas ta ära (a. 1124).
Peetri tähtsam jünger oli üks endine Clugny munkHeinrich.

Sarnaseid märatsejaid ilmus ülepea rohkesti, aga nende

körwal asus ka neid, kellel usk ja kirik armsad oliwad, kellel

aga kiriku ja preestri raisku läinud olek mitte meele järele
polnud ja seepärast oma meelelistega parandust püüüdsiwad.

Suures wolis ja wabaduses elasiwad need ususeltsid ni—-

melt krahwi Raimund Toulouse maal ja selle naab—-

ruses. See maa oli ülepea imelik nurgakene, kus inimesed
wäga lahkelt elasiwad ja muu eluröömu körwal hoolega kunsti

ja teadust edendasiwad.
Valdezi meelelised hoolitsesiwad ka püha kirja tundmise eest

laial piiril, nende salk ja möju kaswis wäga suureks. Koo—-

lisid oli neil enam kui katoliklastel. Elukombete poolest nõud-

siwad Valdezlased wiisakat, laitmata olemist, auusust, kainust,
alandust ja lihtsust. Aga katoliku kirikud jäiwad tühjaks, preest—-
rid saiwad pölatud. Juba ulatas nende ots põhja pool Inglis—-
maale ja löunas Italia tipuni. Nad oliwad auu sees ülemate

ja alamate meelest ja loeti nende liiki palju körgest soost inimesi.
Nii seisiwad lood, kui kuulsam paawst Innocentius 11.

(1198—1216) Peetruse järjele astus. Ehmatusega kuulis ta
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uue liikumise laiali lagunemist, mis paawsti ja katoliku kirikut

ähwardas paigast ära heita. Ta ei wiiwitanud siis ka sulgu—-
misega. Köige esmalt saatis Innocentius kirjad waimulikku—-
dele ja ilmlikkudele ülematele ja wolipidajatele Löuna-Prantsuse
maal, milles ta manitses kindlate abinuudega usumäratsemist
maha suruda, koik ketserid ära needa ja wande alla panna.

Krahw Raimund ja teised würstid ei suutnud paawsti
soowi milgi kombel täita. „Meie oleme nendega koos ülesse
kaswanud,“ wastas Raimund, „meil on nende seas sugulasi,
meie teame, et nad aunusat elu elawad; kuis wöiksime neid taga
kiusata, kes meie rahulisemad ja wiisakamad alamad on.“

Paawst saatis Cisterciumi mungad ketserisid pöörma, need
ei saanud sellega ka toime.

Aastal 1207 läks paawsti saadik Peter Kastelnau
kindla käsuga Raimundi juure, et see tule ja möögaga oma

usumäratsejad ära häwitaks. Raimund ei suutnud ka sel puhul
söna kuulda. Saadik pani krahwi köige maa ja rahwaga hirmsa
wande alla. Paawst kiitis oma saadiku tegu ja lisas oma kir—-

jas weel möned sajatamised wandele juure. Peeter tapeti aas—-
tal 1208, süü lükati Raimundi peale.

Nüüd wöis ketserite pesa wastu ristisöda hakata. Söjale
kihutamine anti Cisterciumi abti Ar noldi hooleks; see saatis
mungad rahwa sekka, ise kääis würstisid ja piiskoppisid ässitamas.
Abiks sai ta omale elawa Hispanlase Dominikuse, kes

pärast Dominiklaste ordo asutas. Aastal 1209 kogus 300, 000

soöjameest suur ristiwägi maa piirile. Köik kandsiwad tuttawat

ristitähte ölal. Tehti kolm suurt wäeosa, iga ühe osa eesotsas
oli üks peapiiskopp, piiskopp ja abt. Ülem juhatus anti öela
Simon Montforti kätte. Jäle tapmine algas. Wend
wöitles siin wennaga, kristlane kristlasega. Kena maa rüüstati
nii ära, et aga lagedik järele jäi. Ei heidetud armu noorte

ega wanade, meeste ega naeste peale. „Lööge maha, mis
elab!“ karjus pööraste sun, „küll Jumal omaksed ära tunneb ja
neid kaitseb! “

Söda kestis 20 aastat. Igawese häbiga kaetud aga jäi—-
wad neli wennatapjat Innocentius, Arnold, Dominikus ja Simon.

Albi linna järele hüütakse seda soöda Albigensi soöjaks.
Ta oli esimene sähärdune söda, kus paawsti käsu peale krist-
laste möögad kristlaste wastu tupest tömmati, würstid oma

alamate wastu ristisotta saadeti. Paawst Innocentius 111. sai
(Kirikulugu.) 6
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selle kurwa kuulsuse kätte, et ta esimene oli, kes sähärdust söda
sünnitas. —

Vandallased ja muud kuulsad laastajad pole öelamasti

ühte maad rüüstanud, kui paawsti ristiwäed waest loöunapoolist
Prantsuse maad. Söja löpul a. 1229 peeti sinot Toulouse lin—-

nas ja wöeti nöuuks wannutatud mehed ametisse panna, kes

ketserid veawad taga otsima ja kohtute kätte andma. Iga ket—-

seri kaitsja kaotab maa, waranduse ja ameti; iga maja kisutakse
maha, kus ketseritel pelgupaika antakse; köik elanikud peawad
aastas kolm korda armulaual käma ja kahe aasta tagant
uuesti ennast wandega katoliku kiriku liikmeks tunnistama j. n. e;
niisugused seadused tehti. Aga piiskopid polnud mitte küllalt

wiledad neist seadustest kinni pidama. Seepärast asutas paawst
Gregor IX. ketseri kohtud (a. 1232) ja andis need Domi—-
niklaste hooleks. Need „Issanda koerad“ (Domini canes), nagu
nad ise ennast nimetasiwad, saiwad seega lahti lastud ketseri—-
lindu püüdma. Igaühte keda kunagi ketseriks arwati, oli neil
luba kinni woötta, tema peale tunnistajata ja kaebajata kohut
moista, piinata ja tuleriidal tappa. Salgajad pandi eluks ajaks
wangi. Prantsuse, Italia ja Hispania maale asutati warsti

niisugused ketserikohtud. Ainult Inglismaale neid ei lubatud.
Waimulikkudes södades ja ketserite kohtutes näitas keskaja

paawsti kirik oma iseloomu ja koöige pealt oma suurt ilmlikku
wäge. Aga laiemas piiris saadi nüüd ka aegamööda aru, et

kiriklikku wäge rohkel möödul kurjasti pruugiti. Usaldus ja
auukartus hakkasiwad just sedawört wähenema, mida enam kirik

oma wäeilmutustes liiale läks.
Weel teiselt poolt saatsiwad paawstid iseendale kahju.

Paawsti söda löõunapoolsel Prantsusemaal häwitas mitmed

wahwad würstid ära, kes seni Prantsuse kuningale tüli woisiwad
teha ja tema woõimu tagasi hoida; nende maad läksiwad Prant-
suse krooni alla. Sellega töõusis Prantsuse kuningate wöimus ja
alandlikud paawsti teendrid, mis nad seni olnud, saiwad Peetruse
troonipidajale wihaseks kardetawaks wastaseks. Kuningas Ludwig
IX. muretses Prantsuse riigikirikule, Rooma kütket loödwendades,
palju wabadusi jaeesöigusi jaPhilipp Kaunis wihastas oma wastu—-

panemisega paawsti Bonifaciust VIII. nii, et see suri. Aastast 1305
—1377 elasiwad paawstid pool wangis Avignoni linnas Prant-
susemaal ning aastast 1377—1417 teotasiwad paawstid oma

keskel Peetruse auujärge. Neid oli wahest kaks ja kolm korraga.
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Nii walmistas Issand korkidele karistust nende enda korkuse
ja ülbuse läbi, ühtlasi aga teed niisugustele meestele nagu

Wiklef ja Hus, Lutherus ja Kalwin.

634. Wiklef.

Wiklefi noorest east ei teata palju. Ta oli köikipidi waese
rahwa laps, sündis Yorkshire maakonnas a. 1324. Juba
waratselt soowiti, et terasest poisist öpetatud mees saaks. Inglis—-
maal oli ka waestel wöimalik kaunikest koolitundmist saada, sest
koolisid oli öige rohkesti. Igal suuremal kirikul oli oma kiriku—-
woi kihelkonnakool, niisamati kloostrite juures kloostrikoolid.
Kellel aga suurem öppimise himu ja head waimuanded rohkem
teadust ja tarkust igatsesiwad, need wöisiwad kas Kambridge ehk
Oxfordi ülikoolides tarwilist juhatust ja edendust saada. Ohtu—-
maal ilmus otse sell puhul suur hariduse tuhin. Bologna
(dtaliamaal) ja Pariisi, Oxfordi ja Kambridge ülikoolides öppi—-
siwad tuhanded üliöpilased. Wiklef asus Oxfordi linna ja käis

wist ka kuulsa Thomas Bradwardina ettelugemisi kuulmas.

Selle öpetatud mehe hoolel sai ta köikipidi Augustinuse kirjadega,
nimelt Augustinuse tähtsa öpetusega tuttawaks, et ainult Jumala

suur arm inimese öndsaks teeb ja köige paremad teod inimest ei

suuda patust lunastada.
7

Jälle endise Linkolni linna piiskoppi Grostete kirjad awa—-

siwad ta silmad paawsti Kristuse wastalist olemist nägema.
Seaduse tundmise körwal uuris ta wäsimata waimuga

Jumala söna ja leidis oma uurimisele önneks öige hallika, püha
kirja. Warsti hakkas ta pühapäiwiti töörahwale jutlusi pidama.
Fseäranis kuulsaks sai Wiklef Oxfordi linnas oma waidlemiste

läbi kerjusmunkadega. Kerjusmunkade ordosid oli nüüd juba
neli — Dominiklased, Franzisklased, Karmelitlased ja Augus—-
tinlased. Munkadel oli luba ka ülikoolides öpetada. Seda öigust
tarwitasiwad nad ohtrasti ja püüdsiwad köiki öpekohtasid oma

kätte ja koöiki üliöplasi oma ordodesse saada. Lugu käänis juba
nii kaugele, et hulgad wanemad enam ei julenud oma poegi
suurkooli saata. üliöplaste arw langes 30, 000 pealt 6000 peale.
Küll törjusiwad piiskopid, preestrid ja usuteadlased munkasid
tagasi, aga paawst oli nende tugi, keegi ei saanud neist jagu.

Wiklef wöttis nende sulgumise suure jöuuga ja osawusega
käsile. Käredas könes niihästi suuga kui sulega laitis ta munkade
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elu, töi nende pettused ja kawalused walge ette, nuhtles nende

auu ja rahaahnust jne. Koolis ja kirikus röömustati Wiklefi
waprusest, kiitused ja auud saiwad talle osaks. Wiklef ei hoo—-
linud siis ka sellest, et waenlaste hulk niisamati kaswis nagu
söbrade hulk.

Aastal 1361 seati ta kirikuöpetajaks ja ühtlasi koolieest—-
seisjaks. Nagu Wiklef ise ewangeliumi pöhja peal seisis, nii

öpetas ta ka rahwast ja istutas jumaliku toöde wägewal sönal
inimeste südametesse. Ta kuulsus ei jäänud Oxfordi müüridesse,
waid laial maal röömustati tema agarusest töe ja wabaduse
kuulutamises.

Paawst ja kardinalid silmitsesiwad juba mönda aega uut

liikumist. Aastal 1366 töusis tüli kuninga ja paawsti wahel
ühe maksu pärast, mis paawst Innocentius 111. Inglis maale

peale pani, täheks et Inglis ja Jiri maa tema walitsuse all on.

Seda maksu tasuti Inglis poolt wäga törkudes ja 43 aasta

jooksul polnud teda sugugi antud. Paawst Urban V. noudis

nüüd terwet woölga korraga kuninga Eduardi 11. käest. Kuningas
seisis wastu, parlament ja rahwas kuninga poolt. Wiklefi hoo—-
leks anti wastust paawstile kirjutada. Wastus sai niisugune,
et paawst enam kunagi maksu ei noöudnud, ega ennast Inglis—-
maa isandaks ei tunnistanud. Nüüd tehti Wiklef professoriks.
See oli tähtis samm töe asjas. Professori ametis oli Wiklefil
luba üliöplastele Jumala söna, ja usuopetuse ettelugemisi pidada.
liöplased auustasiwad Wiklefi wäga. Tema söna maksis igas
asjas. Raamatutrükkimise kunsti weel ei tuntud, ka käsikirju
oli raske saada, ülem öppimise abinoöuu üliöplastel oli elaw

söna professori suust. Sajad noored mehed kandsiwad pärast
neid töeteri elusse kaasa ja laotasiwad laiali, mis nad pöksuwal
südamel oma kalli koolmeistri suust kuulnud. Kuninglikus asja—-
tallituses saadeti Wiklef kord (a. 1374) paawsti juure Avignoni
linna. Seal nägi ta nagu omal ajal Lutherus, oma silmaga
paawsti ja tema lähemate waimulikude kölwatut elu. Oli

Wiklef enne paawsti kohta ühte ja teist asja laitnud, nüüd tegi
ta seda weel terawamalt.

Taga andis kuningas Wiklefile sunrema kihelkonna, Luther—-
worti (Lutherworssi). Nüüd seisis Wiklef oma paremal tööjärjel.
Aga juba waritses waenlane. Kaua oli paawst kannatanud,
kuid Wiklefi heal kostis üle terwe maa ja kaunike hulk rahwast
hakkas tema poole hoidma. Tösteti siis paawsti poolt awalik
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kaebtus ja kutsuti Wiklef Londoni linna St. Pauli kiriku kohtu
ette. Kuid kohtuniku ja kuningliku marschali wahel,kes Wiklefi
saatis, töusis nii käre tüli, et kohus pooleli jäl. Paawsti
meelelised töstsiwad lausa mässamist Londonis, kaks palasti röö-
witi tühjaks, aga Wiklef peasis puutumata. Weel teist korda

katsuti ta üle hiljemalt kohut möista, ka sest ei tulnud midagi.
Paawstil oliwad käed teise wastase paawsti läbi seotud, ta ei

suutnud wabalt wastast suruda.

Wilklefi tähtsam töö on Inglis keeli piibel. Hakkaja wai-

muga ja tüdinemata usinusega woöttis ta selle töö käsile. Niipea
kui osa oli ümber pandud, lasi ta selle kohe hulgaist kirjutajatest
ära kirjutada. Lühikese ajaga sai ka juba kas terwe piibel ehk
ometigi möned osad piiblist inimeste kätte. Aastal 1380 oli

terwe piibel Inglis keeles walmis. Teda wöisiwad nüüd ka
wähema haridusega inimesed linnas ja maal, soöjamehed ja talu—-

pojad lugeda. Jumala söna sai sedawiisi Inglismaal jooksma.
Küll püüti katoliklaste poolt raamatut ära keelata, wande alla

panna, kuid see ei läinud korda. Waremalt asutas Wiklef
ewangeliumi kuulutamise seltsi, kelle liikmed rändajad Jumala
söna kuulutajad oliwad. Need nönda nimetatud waesed preest—-
rid kandsiwad kallist söna laiali rahwa sekka. Raamat, mis

seni kloostri tolmus tarwitamata seisnud, liht rahwale koguni
kätte saamata, sai tarwituseks rahwa kätte, iga mees woöis oma

keeles kallist petust ja kosutust tema seest leida.

Rööm oli üleüldne ülema ja alama rahwa keskel. Mis

kaua warjul olnud, awalikult seisis see köikide ees, oma silmil
waadata, oma möttel läbi katsuda. Ja Oxfordi professor ei

wäsinud lugemise ja uurimise himu äratamast. Ligi 40 aastat

tegi Wiklef ewangeliumi tööd suusoönal, jutlustes ja kirjades.
„Kiri ainult on töde!“ nii ütles ta ja toetas ennast selle te

peale. Paawsti meeleliste seas oli ta nimi küll hirmus, aga
et tal ka palju poolehoidjaid oli, seda tunnistas wastase sun,
öeldes: „Iga teine mees, kes sulle tee peal wastu tuleb, on

Wiklefi meeleline.“

Püha kirja uurimise himu, mis Wiklef Inglismaal äratas,
laenetas üle selle kitsama piiri laiali üle Europamaa ja pea
koölas sealt wastukaja, nimelt Böömimaalt.

Kaks aastat enne surma kaotas Wiklef professori ameti

Orxfordi linnas. Aga see oli otse Jumala arm, kes oma me-
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hele elulöpul pisut rahu jagas. Aastal 1384 koristas surm
Wiklefi ära, sada aastat enne Lutheruse sündimist.

F35. Hus.

Sel puhul kus Wiklefi öpetused suure kiirusega laiali

kanti, oli Inglis- ja Böömimaa wahel sage läbikäimine, sest
Böömi kuninga tütar Anna sai Inglis kuningale mehele.
Böömi öpenöudjad istusiwad Oxfordi suurkooli saalides Wiklefi
öpetust kuulmas ja Inglis öpilased käisiwad jälle Praga suur—-
koolis oma teadmisi laiendamas. Wiklefi kirjad saiwad aega—-
mööda nii tähtsaks, et Praga suurkooli professorid neist waiki—-

des ei woöinud mööda minna, nad pidiwad oma öpilasi nendega
tutwustama, oma arwustused ka nende kohta andma. Kuulsam
Praga professorite seas oli Johannes Hus.

Johannes Hus, talupoja poeg, näitas warakult terawat
möistust, wiisakat olemist, kindlat meelt. Esimese kooliöpetuse
sai ta ühe möisniku kuluga kloostrikoolis. Pärast asus Hus
emaga koos Praga linna elama. Peagi hakati temast suurt
lugu pidama ja seati suurkooli öõpetajaks. Laiemad piirid sai Hus
oma tööle sest ajast, kus ta uue Betlemma kiriku preestriks seati
selle tingimisega, et oma kogudusele Böömi keeles Jumala söna
kuulutaks (1400). Palju söbru leidis körgekasuline, lahkeolemi-
sega ja koölblikkude kombetega noor preester, kes selge arusaa—-
dawa sönaga, elawa püha waimustusega kurja laitis ja keelas,
head nöudis ja edendas, ise laitmata elas.

Rahwa laps tundis rahwa tarwitusi. Jumala söna ar—-

mastus ja hale meel rahwa ebausu ja rumaluse pärast ajas ta

köige joöuuga, köigi abinöuudega tööle. Körkust ega halpust ei

sallinud ta oma ega teiste külles. Rahwast Jumala söna najal
koölblikule elule äratada, see oli tema ülem püüd. Pea nägi ta,
et ühe mehe jönd ei ulata ja ta silmad oleksiwad heal meelel
ametiwendade poolt abi nänud. Aga sealt poolt paistis talle
kurb pilt wastu ega wöetud seal tema soönast ega teost sugugi
märku. Waimulikkude meeste elu oli otse mädapaiseks saanud,
rikkus kogudust, rikkus riiki. Seda raiskust oli waja suruda,
laita. Weel törkus Hus terawat soöna tarwitamast, aga kelmis—-
tükk armuleiwaga, mis preestrid ühes kirikus tegiwad, wöttis
tökke eest. See kirik kästi ära löhkuda, aga preestrid seisiwad
wastu. Seal leiti altari lahutamisel kolm werist armuleiba ja
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kohe kanti köla wälja, neis leibades olla imewägi. Peapiiskopi
ksul kunlas Hus asja üle ja tunnistas ta pettuseks. Nüüd

hakkas Hus terawal soönal suure hulga waimulikkude meeste

koölwatut elu laitma. Seega sattus ta preestrite ja munkade

wiha alla.
h . :

4

Suurkoolis läksiwad tülid Wiklefi öpetuse pärast nii suu—-
reks ja käredaks, et üleüldist otsust nende kohta noöuti. Hus
püüüdis kaua ennast sest asjast eemal hoida, aga wiimati uuris

ta Wiklesi kirjad läbi ja tunnistas ennast nende poole. Otsus
tehti healteenamusega. Böömlased oliwad oma ühe healega Wik—-

lefi poolt, Hus nende seas, Saksad, Baierlased ja Poolakad oma

kolme healega wastu ja heitsiwad wihaga Wiklefi öpetuse need-

mise alla. Hus muretses nüüd kuninga poolt suurkoolile une

seaduse, mis oma maa rahwusele kolm, woöörastele ühe heale
kinnitas. Wöoörad lahkusiwad suure pahandusega Pragast ja
asutasiwad oma maadel suurkoolid, kandsiwad aga oma wiha
Hussi wastu koju kaasa ja hoolitsesiwad, nimelt Sakslased, see
eest, et koöigis paigus suurkoolides Hussi nimi hästi teotatud sai
ja teda Wiklefi meeleliseks ketseriks peeti. Seega oli Hus
nüüd ka oöpetatud meeste wiha all. Puudus weel paawsti ja
keisri wiha.

See tuli ka peal. Paawst Johann XXII. kutsus rahwad
ristisötta. Neapoli kuningas Ladislaus ajas paawsti Bologna
linnast ära. Ristisoöjal tahtis paawst oma wastast karistada.

Hus ei woöinud seda ülekohut sallida. „Kus on Kristuse waim,
kui ristirahwast ristirahwa wastu soöjawaenule kihutatakse ja
wenna werewalamise eest patust peasta töotatakse?“ Hus laitis

paawsti tegu awalikult ja Hussi meeleline rahwas astus rahwa
kombel sammu edasi, soöimas ja teotas peastukuulutajaid ja wis-

kas nad linnast wälja. See oli paawsti wastu mässamine. Hus
tunnistati kihutajaks, korjati köik süüd kokku, tehti ta ketseriks
ja paawst pörutas ta oma koöige köwema needmise alla. Hus
lahkus Praga linnast, kodupaigal wötsiwad söbrad ta paawsti
needmisest hoolimata röömuga wastu. Hus polnud mitte kange-
kaelne omas ettewoötmises, waid walmis iga ütlemist ja öpetust
diendama, mis püha kirja pöhjusel ekslikuks tunnistati, aga püha
kirja töe eest töotas ta seista surmani, „küll Jumal mulle seks
oma Püha Waimu abi jagab.“

Kristlik kirik oli juba ammugi hoopis halwal ja läilal

järjel. Suur paawstide wöimus ei toonud kirikule mitte ooda—-
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tud kasu, waid aina kahju wöimuse kurjasti pruukimise läbi.
Munkade karm lihasuretamise elu ei kannud wiimati ka mitte
oodatud kölbduse wilja.Kus ta mitte otse riiwatuse sisse ei

wiinud, seal näitas ta kindlasti ja selgesti, et niisugune kloostri—-
sund kirikule ja kogudusele mitte tarwilist elustust ei suutnud
pakkuda. Unut elu hallikat oli waja, kiriku parandamise aeg
seisis ukse ees.

Piiskopid oliwad esimesed, kes paranduse nöuu käsile wot—-

siwad. Nende sobitusel kutsuti Piisa linna aastal 1409 kiriklik
koosolek paawstide kodutülisid löpetama. Neid oli see puhul
kaks ametis. Mölemad heideti ametist ja waliti uuns. Wanad
ei annud aga ametit käest, nii oli neid nüüd kolm, häbiks risti—-

rahwale. Selle pahanduse loöpetuseks kutsuti suur üleüldne sinot
Kostnizi linna (1414—-1418). ;

Hussi asi wöeti seal ka öiendusele ja kutsuti Hus ette.
Söbrad kohkusiwad ja hoiatasiwad. Hus ise aimas önnetust, aga
pani lootuse Jumala peale; ons Jumal meie poolt, kes wöib

siis wastu seista. Keisri poolt anti talle weel kaitsekiri Kostnizi
linna ja tagasi käimiseks, et keegi teda ei peataks.

Paawst ja kardinalid püüdsiwad erakombel Hussi meelt

pöörda, ei saanud temast jagu. Hus seisis püha kirja pohjal.
Törkuja pandi wangi. Rooma kuningas Sigismund, pärastine
keiser, oli alles kaugel tulemas. Böömi mdöisnikud wiisiwad
talle soöna, wihaselt käskis Sigismund wangi kohe wabastada,
ehk muidu lubas ta torniuksed wägiwallal löhkuda lasta. Ei

woetud käsku kuulda. Pärast meelitati Sigismund ära; usu—-
märatsejale ep olla waja söna pidada. Pool aastat peeti Hus
wangis, kus ta oma terwise kaotas.

Päiwiti käisiwad waenlased temaga waidlemas ja katsumas
ta meelt pöörda. Eestkostjat ei antud talle. Sigismundi mu—-

retsemisel toodi ta wiimati suurele koosolekule. Esimesel päewal
toöusis kohe niisugune kära, et Hus sugugi ei saanud kuuldawalt

koönelda. Teisel päewal oli wagasem kord ja Hus kostis oma

eest. Aga Hussi söna, et üks kuningas, kes suure patu sees
elab, Jumala ees mitte kuningas ei ole, pahandas Sigismundi
nii, et see suure wihaga hüüdis, „jöledamat ketseri pole maa

peal olnud kui see,“ ja kohe tema surmamist tuleriidal noõudis.

Weel peeti Hus kuu aega wangis ja käidi koöik see aeg teda

meelepöörmisele sundimas, aga polnud seal midagi pöörda. Suur
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usuparandaja sinot näitas wiimati oma päris meelt seega, et

tösise usuparandaja tulesurmale möistis.

Homiku 6. Juulil a. 1415 kogus sinot suurde kirikusse ja
peeti Jumala teenistust. Jutlus käis ketseri wastu ja kiitis

Sigismundi, et see hoolega oma ametit kiriku kaitsmiseks ja ket—-

serite häwitamiseks täita. Siis pandi Hussile täis preestri riie

selga, anti karikas kätte ja wiidi ta suure altari ette. Seal

woeti karikas jälle käest, preestririie seljast, leigati juuksed ära

ja pandi paberist kübar, kuradite kujud peale maalitud, talle

pähä ja neeti ta hing igawese hukatuse alla. Siis anti teotatud

wang ilmliku walitsuse kätte tuleriidale wiia. Tuleriidal küsiti
weel wiimast korda Hussi käest, kas ta mitte oma öpetust ei

taha ära salata. Hus wastas: „Mis ma olen kirjutanud ja
oöõpetanud, seda olen ma hingede peastmiseks kuradi käest ja patu
ikkest teinud, ja mis ma olen kirjutanud ja oöpetanud, seda kin—-

nitan nüüd roöömsalt oma surmaga!“ Surres tule ja suitsu
sees laulis Hus kiituse laulu oma Jumalale, kes ta hinge peastnud.
Ta tuhk korjati kokku ja wisati järwe.

Nii suri tösine Jumala mees töõe ja öiguse pärast. Tema

surm kattis kirikliku sinoti, kes teda surmale möistis, ja Sigis-
mundi, kes sönamurdjaks sai, jäädawa häbiga.

JFärgmisel aastal tapeti Hussi kallis soöber Hieronymus
niisamati tulesurmas.

$ 36. Uue aja woolud.

Unut kristlikku eluwäge oli waja, senine oli hukas, ära

pruugitud, ära rikutud. Kust seda wötta? Ja missugune on

see eluwägi? Kontsiilid ja üksikud piiskoppid pidasiwad nöun,
lappisiwad, paikasiwad ja palistasiwad seda, mis wana, mis aga
seni heaks arwatud, seadsiwad, kohendasiwad, toetasiwad — köik

asjata. Et parandust, muutust waja, seda tunti laial piiril.
Seisuslikus elus ilmus aega mööda tähtis muutmine,

koöigil maadel astus kodanlik seisus linnades tähtsalt ette, ja ta

ei tulnud tühjade kätega omale eluöigust teiste seisuste seas
nöudma, waid kandis hariduse küünalt käes. Kas see ehk ei

olegi, mis seni puudus? Kas haridusel pole seda jöudu ja wäge,
mis läpastama läinud maailma uue eluwäega täidab? Greeka
maalt Türklaste eest pögenedes töiwad teaduse mehed hulgad
kirjad ja raamatud täis wana Greeka waimuwara Italiasse;
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Greeka haridus, Greeka möttetarkus, Greeka kunst, Greeka luule

saiwad seal uue asupaiga. Plato, Aristoteles, Homerus, Fidias
toöusiwad nagu uuesti hauast: „Need meil pnudusiwad!“ hüüti
röömsalt kallist warandust nähes. Kibedast mörudast munga—-
elust ja kiriklikust tüütawast eestkostmisest paistis moönus peasmine.
Eluröömud, iluarmastused, elukaunistused, luule, teadused ja
kunstid, rahwuslikud püüdmised ja waimustused täitsiwad maa—-

ilma otsekui dilmete löhnaga palju önne ja head töotades.
Uuesti ärkaw Greeka muinasaja waim toöotas 15. aastasajal
imet teha, seda inimestele anda, mis kristlik kirik mitte enam

anda ei suutnud. See waim ajas koöigepealt mitmed keskaja
aated ja arwamised pakku, peastis meeled möningast rumaluse
wangistusest ja sigitas töesti uut eluliikumist. Juba waremalt
oliwad agarad Italia kirjanikud, nagu Dante (f 1321), Pet—-
rarka (f 1374) ja Boccaccio (f 1375) tee Ladina keele wangis—-
tusest läbi murdnud ja rahwakeelele eluöiguse annud. Osawad
maalijad Leonardo da Vinci (püha öhtusöömaaja pilt), Michel
Angelo, Rafael Italias ja Albrecht Dürer ning Hans Holbein
Saksamaal toõiwad oma kauni kunstiga maalimises ja ehitustes
nagu uue ilma imetsejate silmade ette.

Paberitegemine ja trükkimisekunst töusiwad selsamal ajal
aimamata korgele järjele. Seni oli pergament, puukoor ja riie

kirjutajate ja trükkijate tarbematerjal, osalt wäga kallis, osalt
wäga abras ja puuduline. Nartsudest (kaltsudest) walmistatud

kaunis walge paber andis kirjutamisele ja trükkimisele hoopis
odawama ja parema aluse. Trüki kunstil oli puupakkudega
trükkimine küll juba ammugi tuttaw. Pildid, soönad wöi tähed
loõigati paku sisse ja trükiti. Hiljemalt, 11. aastasajal, olla

üks sepp ka juba puust trükitähti walmistaund. Aga Johann
Gutenberg (sündis Mainzi linna lähedal külas a. 1397) wal—-

mistas need tähed metallist ja seega oli päriselt trükikunstil

teeots lahti woöetud. Raamatute hinnad alanesiwad korraga
hulga, ka liht mees woöis nüüd piskuga omale mönda lugemise
warandust muretseda, mis seni ainult rikastel ja seltsidel wöi—-

malik oli.

Uus aeg jöudis ja söudis nii magusasti ja mahedasti, nii

paisuwalt ja loitwalt kui koidupuna taewa soörwal ülesse uut

roosilist tulewikku rüpes kandes.
Jlhaldawa önnelise lootusega teretas maailm teaduse ja

kunsti tärkamist, töusmist ja elule ärkamist. Wirgutuseks
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(Renaissance—renässangs) kutsutakse seda kunsti ja teaduse ärkamise
aega. Kas see wirgutus suutis inimeste igatsewaid südamid
täita tösise elujönuga? Mis hallikas see oli, kust 15. aastasada
omale wirgutuse wett wöttis? Greeka ja Rooma muinastarkus.

Kas sel tarkusel töesti nooreks tegemise wägi sees peaks olema?

Ei mitte! Oma sügawamas pöues oma tösisemates poegades, ei

ihaldanud wananew ja raugew maailm mitte teaduse ja kunsti

üleswötmist, wirgutust, waid öige usu üles wötmist. Mis pean
ma tegema, et oöndsaks saan? Tuhandetel huultel mölkus see
küsimine. Mitte teaduse ja kunsti uussündimine polnud peaasi,
waid kiriku tösine uussündimine. Mitte seda kuulutust ei oodanud

erksa körwaga inimeste sugu, et Greeklaste ja Roomlaste mui—-

nasaja tarkus jälle on ülesseleitud, waid armu öpetuse kuulutust,
mis waestele kuulutatakse, mis patused öndsaks teeb ja inimese
soo uueks loob.

Keskaeg 15. aastasajal öhtupoolses Europas aimas öieti,
et need hallikad, kust kristlik kombeline elu wäge wöiks wötta,
kirikus oliwad, aga seal kinni maetud, ära umistanud. Sool
oli tuimaks saanud, kirik oli maailmaga ennast seganud. See—-

pärast kölab köige höiskamise seest, mis teaduse ja kunsti wir—-

gutus äratas, otsekui tuule wingumise körwal laentekohin kange—-
maltjatugewamalt: Puhastage kirik, parandage ta pea ja liikmed.

Wirgutage küll ka teadus ja kunst, aga wirgutage, parandage
koöigepealt usuelu!

Parandati ka, kutsuti kontsiilid, asutati ja plaaniti, tühja
läks koöik. Kuningad ja würstid paniwad kätt külge, woötsiwad
kiriklikud kohad oma ülewaatmise ja walitsuse alla, piirasiwad
paawsti woimust, tegiwad oma riikide kiriknd Rooma küllest
lahti ja seadsiwad nad oma jalale. Suur ühtlane Rooma kato—-
liku kirik langes mitmesse osasse. See oli küll lahutus, aga
polnud mitte parandus.

Aga uus haridus, teadus ja kunst, mis nii suurel sam—-
mul edasi astus, röömu sünnitades, lootusi äratades, kas temal

polnud tahtmist ja jöudu kiriku parandust käsile woötta ja
digete abinöuudega toime saata? Kas see haridus, see tarkus siis
ei teadnud, mis kirikul waja, mis inimese sugu wöis terweks

teha? Oh ei! Sel haridusel oli hoopis teine tahtmine, teine

nöu. Ta ei hoolinud kirikust, ei hoolinud inimese soo tulewikust,
ta armastas ja kallistas iseennast ja tegi köik oma wastuwötjad
iseenese armastajaks, oma kasunöudjaks. Tal polnud mitte krist—-
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likku waimu, waid pagana kombe ja waim. Ta heitis wäljas—-
pidi ilma suure wastupanemiseta köikide kiriku kombete, noöud—-
miste ja eeskirjade alla, aga südames naeris ja hirwitas ta ja
oli lausa pagan. Wirgutuse ajal wöeti küll teadus ja kunst
ülesse, aga kristlik kombeline elu maeti maha. Italias ta algas
ja seal tunnistas ta koõigepealt oma paganlikku, ristiusu waenulist
koölwatumat iseloomu. Körgemat haridust polnud kusagil leida
kui Italia würstikodades 15. aastasajal, aga jöledamat ja jäle—-
damat, kombewastalisemat ja loomasarnalisemat elu polnud ka

kusagil mujal leida kui neissamades paikades.
Wirgutuse aja paawstid näitasiwad köigele maailmale, mis-

suguse waimu laps usuta ja ewangeliumita haridus, teadus ja
kunst on, ja mis ta ühest inimesest wöib teha. Tapmine, riisu—-
mine, pettus, roppus — ühel liigil (paawst Innocentius VII.
1484 —1492 ja Alexander VI. 1492—1503), söjad ja maade

ahnus — teisel liigil (paawst Julius 11. 1503—1513), kol—-
mandal liigil teaduse ja kunsti auustus ja armastus ja nende

eest hoolekandmine, aga ka ainult nende (Leo X. 1513—1521),
see nende tundemärk. Kirikule polnud need mehed mitte toeks

ja äratajaks waid häwitajaks. Kirikust hoolisiwad nad ainult

niipalju, kui see neile mahti andis omale Italias würstiriiki

asutada, kus omawoliliselt teiste sarnaste würstide keskel ühte
ehk teist himu wöisiwad taga ajada.

Abi ega parandust renässangs ei saatnud, ta kiirestas aga
hukatust.

Aga ka sel haridusest joowastanud ajal, sellel wirgutusel,
mis kiriku ja paawsti ja köik kristliku elu maruwoolul ähwar—-
das maa pealt ära pühkida, oli Issand omale möningad truuid
üle jätnud, kes oma poölwi ei nikutanud uue Baali ees. Ing—-
lis- ja Böömimaal kestis usuliikumine, mis Wiklef ja Hus
äratanud, waikselt ja warjul, peitus maailma silma eest, edasi.
Niisamati oli Hollandi- ja Saksamaal waikne usuelu nagu tuha
all öhkumas ja seda elustawat tuulehoogu ootamas, mis leegi
lõginal pölema paneb. Kiriku enese rüpest tösteti uuesti ja
iklka uuesti healt, mis usuparandust nöudis, nii Pariisis Ger—-

son ja Hollandimaal Joh. Wessel ( 1489), kes ka mönda

aega Pariisis professoriks oli ja kelle kohta Lutherus tunnistas:

„Kui ma Wesseli raamatuid waremalt oleksin lugenud, wastased
arwaksiwad, Lutherus on köik Wesseli käest woötnud, nii kokku
käiwad meie mötted.“ Italiamaal kuulutas munk Savonarola
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kartmata sönal kirikule, paawstile, preestritele ja rahwale Ju—-
mala kibedamat karistust, kui meeleparandamist ei tule. Ta

suu suluti wöllasurmas, keha poletati pärast tuleriidal (1489).
Oli ka neid mehi, kes küll nobedusega wanu keeli ja mui—-

naskirjandust uurisiwad — humanistlasteks kutsutakse neid —

aga mitte kirikust uute teaduste üleswötmisel hoolimata süda—-
mega ei lahkunud, waid kiriklikul pöllul uute abinöuudega töösse
läksiwad. Nönda sai Roterdami linnast pärit kuulsa ja kallis—-

tatud Erasmuse toimetusel uus testament, ja Reuchlini mu—-

retsemisel wana testament alguskeelel haritute rahwa liikmete

kätte. Reuchlini käest öppis ka Lutheruse wirk ja tark abiline

Melanchthon Hebrea keelt. Reuchlin ja nimelt Erasmus loot—-

siwad oma keeletarkusega suuta kirikut parandada, aga neil puu—-
dus poölew usuwaim. Nad edendasiwad küll toösist teadust, sün—-
nitasiwad oma kirjadega haritud rahwa seas liikumist, leidsiwad
suurt tähelepanemist, aga rohkem ka midagi. Erasmuse pilge—-
kirjad, mis ta harimata munkade üle kirjutas, saiwad tuhandete
kaupa trükitud ja tegiwad munga soo küll naeruks, parandust
kirikule need kirjad ei annud.

Aastal 1517 oli Rooma linnas suur laterani kontsiil koos,
kus ka kiriku parandusest köneldi ja selle kohta aru peeti. Seal

kinnitati, et paawstil ikka weel täis meelewald on maa peal ja
et inimesel suremata hing, uus haridus salgas mölemit. Lopul
koöneles üks piiskopp järgmised sönad: „Ewangelium on köige
tarkuse, köige kölbtuse, köige jumaliku imewäärilise hallikas;
ewangelium, ma ütlen ewangelium!“ Juba elas ka see kange—-
lane, kes Jumalast saadetud on, unustatud tösist täit ewange—-
liumi kuulutama.)

s 8 37. Lutherus

Martin Lutherus, talupoja soost Mööra külast Thüringi-
maalt, sündis 10. Nowembril a. 1483 Eislebeni linnas, kus

ta wanemad tööd oliwad otsimas. Isa Hans, töökas otsekohene
inimene, luges heal meelel raamatuid ja korjas omale tundmisi.
Naene Margarethe oli kombeline jumalakartlik naesterahwas,
auustatud omasuguste seas. „Mina olen talupoja poeg,“ köõne—-

les Lutherus pärast sagedasti, „mu isa, isaisa ja selle isa oliwad

) Waata Soom, Kirchengeschichte, Leipzig. 1889.
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auusad talupojad.“ Eislebenist asusiwad wanemad kuue kuu

pärast Mansfeldi linna. Ka Mansfeldis polnud neil esiotsa
öiget hakkamist, kitsikus oli suur. Hiljemalt leidis isa Hans
Mansfeldi raualaewanduses paremat tööd, sai usinuse ja hoole
läbi joöukamaks ja waliti wiimati linna noöuukogu liikmeks.

Isa armsam soow oli pojast — Martin oli ta esimene
poeg — öopetatud meest kaswatada. Kodune kaswatus oli wali

ja waga. Poisikene öpetati paluma, tehti aga ka witsaga hästi
tuttawaks. Mansfeldi koolis öppis wäikene Martin lugemist, kirju—-
tamist, katekismust ja Ladina keelt, nagu see sel ajal moodis oli.

Koolis peeti niisamati karmi witsawalitsust nagu kodus.

Mansfeldi koolist wiis isa oma poja neljateistkümne aastaselt
Magdeburgi linna kloostrikooli. Wahetus oli hakatuses küll

armas, aga ilma söbrata, rahata ja tarwilise peatoiduseta läks

koolielu õige kibedaks. Wahetundidel käis Martin teiste waeste—-

laste seltsis uste taga kerjamas. Aasta pärast läks ta Eisenachi
linna. Seal oli ka hea kool, peale selle elasiwad seal ema

sugulased. Aga neist ei olnud abi ühtigi, Martin pidi nagu
ennegi oma leiwapalukest uste taga laulmisega kerjama. Scee

peatoiduse saamise kord ja kombe röhus, alandas ja häbistas
wäga. Juba oli Martinil nöu Mansfeldi linna tagasi minna

ja öppimist katki jätta. Seal halastasiwad Kotta pererahwas
ta peale ja wötsiwad oma juure elama. Siin algas hoopis uus

elu. Perekond armastas laulu ja munusikat, elas lahkesti ja
mureta ja pidas Martini öige poja asemel oma juures. Häda
kadus, hädaga kartlik kombe; noore mehe elu sai hoopis parema
näo. Koolitööd edenesiwad nüüd palju jöudsamasti, koolmeistrid
ja koolipoisid hakkasiwad Martini armastama. Teiste öppijate
seas sai ta oma tundmiste poolest pea esimeseks. Oppimise edene—-

misega kaswis himu koörgema hariduse järele, soow suurkooli
minna. Jlsa käsi käis nüüd ka kaunis hästi ja nönda oli üli—-
kooli tee tasandatud.

Aastal 1501 asus Lutherus Erfurti ülikooli, seda peeti
sel puhul paremaks ülikooliks Saksamaal. Lutherus oli juba
18 aastat wana ja wöttis teaduse uurimise elawa jöuuga käsile.
Aristotelese mottetarkuse, keskaja tähtsamate öpetatud meeste kir—-

jade ja Ladina kirjanduse kallal tegi ta usinasti tööd, harjutas
ennast waidlemises nagu pruuk ja sai öige osawaks ning agaraks
waidlejaks. Aga päris südamelikku röömu polnud tall niisugusest
teadmisest mitte. Aristoteles läks ta meelest koguni läilaks.
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2

Aastal 1503 anti Lutherusele esimene akademialine auu—-

nimi baccalaureus ja kaks aastat hiljemalt 1505 sai ta mtte—-

tarkuse doktoriks. men a
Isa tahtmist mööda hakkas ta nüüd seadust uurima, et sea—-

dusetundjaks saada. Kuid Jumalal oli teine nöu.

Erfurti ülikooli raamatukogus leidis Lutherus Ladina keeli

piibli raamatu. Imeks pannes nägi ta, et piiblis hulk nii—-

sugusid lugusid on, mis ta seni polnud kuulnud ega aimanudki.

Ta käis nüüd sagedasti seda raamatut lugemas. Aga usupohja
ta weel ei leidnud. „Maria awita!“ jäi weel moöneks ajaks
ta palweks.

uts raske haigus pani ta surma peale mötlema ning ühe
söbra äkiline surm ajas ta weel rohkem oma hingeönnistuse eest
muresse. „Mis saab mu hingest, kui ka nii ootamata peaksin
surema?“ Enne kui ta sellepoolest selgust sai, andis üks juhtumine
ta elule hoopis isesuguse käänu. Erfurti lähedal sattus ta ühel
päewal kange pikse alla. Müristamine ja wälgud oliwad nii

ägedad, et noormees iga silmapilk surmalööki ootas. Lutherus
langes pölwili ja töotas mungaks hakata, kui Issand ta elu

weel peastaks. Torm waikis aega mööda ja Lutherus joöudis
wigata Erfurti linna. Aga töotus oli antud. Lutherus lahkus
soöbrade seltsist, keda ta weel üheks öhtuks oma juure wööorsile
kutsus. Kesköö tunnil koputas ta Augustinuse kloostri wärawa

pihta, talle tehti uks lahti ja Lutherus oli kloostris.
Kloostrist saatis ta oma ametikuue ja magistrisörmuse suur—-

koolile tagasi, päris mungaelu algas.
Kloostriwennad röömustasiwad rohkesti, et auustatud mötte—-

tarkuse doktor nende sekka asus, aga armu nad ta peale ei heit—-
nud. Noore munga kohused pidi ta tingimata täitma, toad

pühkima, wärawad lahti tegema ja kinni panema ja muud teenija
tallitused tallitama; peale selle wana munga kaasas kerjakotiga
uulitsal käma armuandeid kerjamas. See oli Lutherusele uus

köwa kool. Kerjamise kohusest peastis teda ülikooli walitsus,
kellele see häbiks oli, et tema öpetatud liige mööda uulitsaid
käis raasukesi kerjamas. Waba aega hakkas Lutherus nüüd

kirjade uurimiseks tarwitama. Augustinuse kirjad saiwad talle

siin armsamaks lugemiseks. Kloostri raamatukogus oli ka piibel,
seda käis Lutherus sagedasti lugemas. Seni polnud Lutherusel
mahti olnud Hebrea ja Grecka keelega tutwustamiseks, siin kloostri—-
müürides leidis ta köigepealt munga, kes neid keeli kaunisti
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möistis, siis ka aega neid keeli öppida. Pärastiseks piibli
tölgiks Saksa keelde sai siin alus pandud.

Püha kirja lugemine ja uurimine läks oma soodu edasi,
kuid endine doktor, praegune munk polnud kirja moistmiseks weel
mitte küps. Ta ei lugenud piiblit weel mitte oma hingeönnis-
tuseks, waid teadmise laiendamiseks. Ta oli alles täãiesti paawsti
kiriku laps, kes piiblist oma hingeönnistust ei osanud otsida,
waid iseäralikkudest täsutegudest. Mis tarbeks püha kiri inimes-
tele on antud, sest ei saanud ta jagu ja seepärast jäi suur osa
piiblis jutustatud sündmustest talle otse arusaamataks ja Pauluse
öpetus, et inimene usu läbi Kristuse sisse öndsaks saab, ei annud

ta südamele rahu, waid eksitas ja segas teda. Aga küsimine,
mis pean ma tegema, et oöndsaks saan, ei annud asu. Kas mu

hing on peastetud, kas ta woib peastetud saada? Nende ja
sarnaste küsimiste peale otsis ta köige igatsusega wastust. Hinge—-
peastmiseks oli ta ju ka kloostrisse astunud ja mungaks saanud.

Köik kloostri nöudmised ja seadused täitis Lutherus hoo—-
lega, woitles wäsimata kurjade himude wastu, mis südames
leidis, oli terwed ööd külmal, köwal pörandal pölwili, walwas,
palus, paastus, karistas ihu — rahu ei tulnud. Wali karistus
rikkus ta terwise, pani ta palawikku, nii et wiirastusi ja wai—-

musidhakkas nägema.
Uhtki waewa ta ei kartnud, ühtki ohwrit ei keelanud, kui

ta aga tarwilise püha duse oleks kätte saanud, mis hinge aja-
lise peastmise julgeks ja igawese auu ja önnistuse kindlaks wöis

teha. Ta lootis oma tegudest hingele terwist, südame rahu, ja
ei annud enesele seepärast mitte armu.

Aega mööda märkas Lutherus, et köik waew asjata, suur
kurwasus ja ahastus tuli ta peale. Kord pani ta enese mit—-
meks päewaks oma kambri hoopis luku taha. üks munk, kes

Lutheruse südamelooga tuttaw oli, murdis ukse lahti ja leidis

Lutheruse minestuses pörandalt. Pikkamisi toibus ta muu—-

sika helil.
Abi polnud enam kaugel. Johan Staupitz, Augusti—-

nuse kloostrite ülewaataja Saksamaal, wägewa sönaga ja aunsa
meelega mees sai talle peastjaks ingliks. Staupitz tundis oma

käest Lutheruse hingelugu. Ta oli ise niisamasuguses ahastuses
olnud. Armsal waigistawal könel kinnitas ta noort munka ja
juhatas, et oma tootused, oma head teod, kedagi ei suuda peasta,
sest, köik meie töö on tühine, ainult Jumala arm ja halastus
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wöib meid patust lahti teha ja pühadust jagada. Pühast kirjast
näitas ta, et Jumala arm Jeesuse Kristuse sees ilmsiks on saa—-
nud ja et Jumal neid hingesid öigeks möistab, kes töega Jee—-
suse Kristuse ja tema ära walatud were sisse usuwad.

Enne äraminekut kinkis ta Lutherusele piibli ja ütles:

kirjauurimine jäägu alati su ülemaks päewatööks.
See oli kuldne kiir pimestatud südamesse. Könelemised ja

läbikäimine ülewaatajaga andsiwad Lutherusele suurt troosti;
aga tösist rahu ei tunnud ta weelgi. Raske haigus pani ta

uuesti surma peale mötlema. Endised ahastused ja hirmud
ärkasiwad jälle. Ühel päewal tuli wana hallpea munk teda
waatama. Südamelikud osawoötjad sönad wötsiwad haige südame
lahti, ta kurtis hallpeale oma wiga. Köigist küsimistest ei saa—-
nud wana munk küll mitte jagu, aga ta tundis usu woimust ja
tuletas hädaldajale usutunnistusest mitmele korrale neid sönu
meele: Mina usun pattude andeksandmist. Need liht-
sad sönad juhatasiwad Lutheruse meele kä su öiguselt usu öiguse
poole. Lapse east tundis ta neid sönu, aga nüüd hakkasiwad
nad maitsma, äratasiwad lootust, erutasiwad sügawamale möt—-

lemisele. Hallpea munk tuletas weel püha Bernhardi sonn talle

meele: Püha Waim tunnistab su südames: Sinu patud on sulle
andeks antud. Jumala töotust mööda pole need siis mitte Taa-

weti woi Peetruse patud, waid just sinu enese patud, mis

sulle andeks antakse. Sest silmapilgust tundis Lutherus oma

südames uut seni tundmata eluliikumist. Staupitz ja wana munk

külwasiwad töeseemne, see sünnitas idanemisel soojust. Aga
endised waenlased, kahtlus ja hirm, ei taganenud weel. Luthe—-
rus aimas küll pisut usuelnu wäge, kuid paawsti usu kammits

pidas ta liikumise kinni. Ta oli alles „paawsti usu mähk—-
meles,“ nagu ta ise pärast tunnistas. Pöörmine algas, aga
mees oli alles orjakojas. Koörwad kuulsiwad küll juba Kristuse
healt, aga silmade ees wirwendas paawsti taewawöti ja munga

pühitsuse piits. Wiimased oliwad talle lapse east önnistuse hal-
likaks ja pühaduse abinöuuks lihasse ja luusse lastud. Kas

tohib üks inimene karistuseta neid mahajätta ja ainult Kris—-

tuse lunastusest röömustada? Woöi kuda wöiks neid kahte ühen—-
dada, et möolemilt kasu saaks? Siin oli weel selgust hädasti
waja, see selgus ei tulnud korraga, waid wäga pikkamisi.

Aastal 1507 salwiti Lutherus preestriks, seega anti talle
öigus „elawate ja surnute eest Jumalale ohwrid“ wiia ja leiba

(Kirikulugu.) 7
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ja wiina tösiseks Issanda ihuks ja wereks muuta, sest nii on

katoliku öpetus, et preestri palwe toöttu leib ja wiin Jeesuse
ihuks ja wereks muudetud saab. Lutherus ehmatas wäga,
kui ta hiljemalt sellest öpetusest rohkem aru sai.

Staupitz, Lutheruse truu söber ja kaitsja, wiis Luheruse
kloostrimüüridest tähtsama paiga peale. Tema soowituse peale
seati Lutherus Wittenbergi ülikooli möttetarkuse professoriks
(a. 1508). Enne pölatud Aristoteles toodi nüüd uuesti wälja,
sest noor 25 aastane preester pidi oma kuulajatele selle moõtte-

tarkust ette lugema. Nobedusega wöttis Lutherus ametiöö käsile.
Körwal oöppis ta edasi Hebrea ja Greeka keelt. Möne kuu

pärast tehti ta usuteaduse baccalaureuseks, selle toõttu sai ta luba

usuöpetuse ja piibliseletuse ettelugemisi pidada. Nüüd oli öige
tee jala all. Köige pealt luges ja seletas Lutherus kuuljatele
Taaweti laulud, siis Pauluse raamatu Rooma rahwale. Esi-—
mese peatüki 17. salmi löpp: Kes usust öige on, peab elama,
andsiwad noorele kirjaseletajale õige selguse Jumala armunouust
patuse inimese peastmise kohta. Ta sai nüüd selge aru kirja
tuumast, et igawest elu mitte paawsti taewawoöti ega munga—-

piits ei anna, waid usk: kes usust öige on, peab elama.
Noa ja Abraham, Taawet ja Peetrus ei leidnud mitte oma

tegude ja piinamiste läbi südame rahu, peastmist ja önnistust,
waid Jumala armust, mis Kristuse sees, usu läbi. Nii pea
kui see töde Lutheruse südames aset oli wötnud ja kindlaks saa-
nud, oli tal usuparandaja oow käes, miska paawsti ebatoe wois

wälja kangutada. Kui usk Kristuse sisse öigeks ja öndsaks teeb,
kuidas woöib siis paawst ütelda, et tema öndsaks teeb ja hukka
moistab. Kui usk öiguse pant on, miks siis mungad oma paas—-
tumist ja kombeid selleks pandiks pakkuwad. Ons aga Jumal

ja tema söna töde, siis on paawst ja tema öpetus wale. Lu—-

theruse südames oli usuparandus nüüd alganud, kindel pöhi
pandud, sellel pöhjal koolitas ja juhatas Jumal oma ärawali—-

tud meest, aitas seniseid köisi katkestada, toöele radu ajada.
Lutherus oli küll paawstist kuulnud, aga polnud ise teda

näinud. Alandliku munga silma ees oli paawst ikka weel koige
ülem ja püham inimene maa peal, Rooma linn köige pühaduse
pesa. Talle anti seda pühamat meest ja paika näha. Aastal
1510 lätks Lutherus palja jalu tühja kalitsaga üle Alpi mäges—-
tiknu. Toidust ja jooki sai ta teeäärsetest taluperedest, öömaja
kloostrites, kellest puudu polnud. Aga waata imet, Italia pinna
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kloostritel koguni teine kuju kui waesel Saksamaal: Köik kuldas,
toreduses ja hiilguses ja reedesel paastu päewal lauad rooga—-
dega niisamati täis laetud nagu muidu! „Kas paawst ja usk
seda lubab?“ küsis Lutherus wihaga. Selle törelemise eest taht-
nud wöörad mungad ta maha lüüa, könelewad möningad.

Poöksuwa südamega astus Lutherns Rooma wärawast sisse,
sinna püha linna, kus nii mitmed oma werega Issandat auus—-

tanud, kus apostlite hauad ja pühade sambad! „Ma teretan

sind püha önnis Rooma linn!“ hüüdis Lutherus poölwili lange—-
des. Aga ta wagad tundmused saiwad naeruks peetud hukka
läinud Rooma linnas. Toredust ja hiilgust nägi ta uulitsail
ja kirikutes palju, kuid wagadust, lihtsat apostlite sarnalist püha
elu, nagu ta ootnud, ei näinud ega leidnud ta sugugi. Köige
rohkem wast meele wastu oliwad talle uisakad Jumala teenistused,
kus preestrid teine teise wöidu tottasiwad. Kord luges ta ka
teiste preestrite seltsis Jumala teenistust, neil oli aga seitse korda

terwe teenistus ära loetud, enne kui Lutherus esimesega walmis

sai, ja need hüüdsiwad nüüd: „Tötta, tötta!“ see haawas wäga
Lutheruse südant. Külge kaswatatud ebausk oli siiski weel nii

suur, et Lutherus ühel päewal teiste koörwal ka polwili Pilatuse
treppi mööda hakkas ülesse ronima, paawstist toöotatud peastu
seega omale ära teenima. Kuid ronimisel kihwatas koöu healel
kirjasoöna ta meele: Kes usust öige, peab elama! Häbi
ja ehmatusega töusis ta ruttu ülesse ja pögenes sest paigast.
Roomast lahkudes hüüdis ta: „Ela peale, Room, kes wagasti
tahab elada, see poõgenegu sinust. Koöik on Roomas lubatud,
kuid mitte see, et keegi auus mees oleks!“ Weel polnud Luthe—-
rusel aga wähematki mötet Rooma kirikust lahkuda, aga wäga
rahutult ja pelglikult pööras ta Saksamaale tagasi.

Warsti anti talle kodu usuteade doktori auunimi (1512)
ja seati ühtlasi linna kiriku peale jutlusi pidama. Lutherus
täitis nüüd professori ja jautlusetegija kohusid köige agaruse ja
joöuuga. Järgmised aastad (1512—1517) kulusiwad selle rahu—-
lise töö peale ära. Ikka sügawamalt tundis Lutherus ära, et

inimene ainult usu läbi öigeks saab möistetud, ja et puhas Ju—-
mala söna ainuke abinöunu on, mis usku elustab jakirikut suu—-
dab parandada. Lutheruse ülem püüdmine oli seda öpetada ja
kuulutada, mis töde ja mis Jumala meele pärast. Nii sam—-
mus ta ilma tahtmata usuparandaja teed.
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G 38. Lutherus ja paawst.
Keskaja patust peastmise kord ajas Lutheruse awalikult

paawsti wastu hakkama. Katoliku kirikus öpetati, et surmapatt
igawese nuhtluse alla saadab, aga kergemad patud, mis mitte

Püha Waimu wastu ei ole, saawad maa peal nuheldud ja tasa
tehtud. Kui nuhtlus siin maa peal mitte täieline pole, siis
kestab ta puhastustules seni edasi, kui patt tasa on. Paawst,
piiskopp ja preester wöiwad oma tundmist mööda ajalist patu—-
karistust siin ilmas ja ka weel puhastustules teises ilmas möne

heateo wasta kergitada woõi ka hoopis maha jätta. Seda nuht—-
luse kergitust wöi mahajätmist ehk peastu wöis ka raha eest
paawsti käest osta. Ja paawst polnud peastu jagamises mitte
kitse. Köik inimesed, kes omal ajal ristisöjas pühal maal wöi

mujal käisiwad, saiwad peastu, ja kes raha nende södade peale,
wöi moöne muu kirikliku tulu peale ohwerdas, sai teda niisamati.
Hiljemalt, kui ristisoöjad löppesiwad, hakati Rooma linnas sage—-
damalt juubeli aastaid pidama ja igaüks, kes Rooma juubelil
käis, see kuulutati koöigest patunuhtlusest maa peal ja puhastus—-
tules lahti, kinnituseks sai ta tunnistuse paawsti pitseriga.

Paawst Leo X. tarwitas toredate ehituste peale palju raha,
nimelt suure Peetri kiriku ehituseks Rooma linnas. Ta töotas

seepärast üleüldist peastu köitkidele inimestele, alandas tunnis—-

kirjade hinna ja saatis neid igale poole müüa. Mungad pandi
ülemateks sahterdajateks. Leo kauplemine sigis hästi. Kauple—-
jad käisiwad linnast linna ja külast külasse suure suuga kaupa
kiites. Ostjad tungisiwad karja kaupa igawese önne toojate
ümber kokku ja raha jooksis rohkesti munkade kotti. Kui kaup—-
lejad kusagile linna ligikonda joöudsiwad, siis saadeti sönum linna

wanematele: „Jumala ja püha isa arm on wärawas!“ Sest
oli küllalt. Linn läks kohe kihama. Preestrid, mungad, nun—-

nad, linnawanemad, kodanikud, kaupmehed, käsitöölised, mehed
ja naesed, noored ja wanad ruttasiwad küünaldega ja lippudega
peastu kauplejatele wastu. Uulitsatel kisendasiwad mungad ja
nunnad: „Ostke, ostke!“ Kirikud tehti kaubahooneks, punane
peasturist seati altarile, munk astus kantslisse pidas peastujutlust,
seletas helkiwal sönal peastukirjade tulu ja manitses inimesi
agarale ostmisele, iseenestele ja teistele, elawate ja surnute heaks.
Pärast jutlust algas siis müümine. Kohutatud inimesed kulu—-

tasiwad wöi kas wiimase peninga, et aga peastukirja kätte saaks.
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Pöörasem pööraste seas oli peastukaupleja munk Johannes
Tezel—

Et see sahkerdamine häbemata, koölwatu ja pöhjatu kahjulik,
seda nägiwad ja tundsiwad küll hulgad möistlikud mehed, aga kes

julges wasta hakata? Kauplejad kaubitsesiwad ju paawsti loaga!
—Lutherus waatas ka ja kannatas. Saksi kuurwürst ei lask—-
nud peastukauplejaid oma piiri sisse, seepärast polnud ka Luthe—-
rusel esiotsa tungiwat sundi nendega södima hakata. Aga Tezel
asus Saksi rajale ja meelitas nüüd ka Wittenbergi elanikka oma

kaubale. Lutherus hoiatas ja manitses, inimesed ostsiwad siiski.
Mitmed jäiwad selle töttu pihtilt hoopis ära, teised tuliwad,
aga kui preester meeleparandamist ja patukahetsemist nöudis,
naersiwad nad ja näitasiwad oma peastukirjad ette. Lutherus
seletas: „kui teie oma pattu ei kahetie, siis ei saa teie neid ka

andeks ja lähete köige oma peastukirjaga hukka.“ Ta astus ka

jutlustes peastupahandusele wastu, kirjutas piiskoppidele ja nõudis
nende käest abi. Aga kui abi tulemata jäi, pani ta oma mötted

peastukauplemise kohta üheksakümneswiies waielsönas paberisse
ja naelutas nad 19. (31.) Oktobril a. 1517 Wittenbergi lossi-
kiriku ukse külge. See mehine tegu on usupuhastamise noor

nähtaw idu. „Paawsti peast ei peasta kedagi patust,“ ütleb

Lutherus oma waielsönades; „Jumal üksi annab patu andeks

ja nimelt neile, kes töesti oma pattu kahetsewad. Kirik wöib

küll neist karistustest wabastada, mis ta ise peale pannud, aga
kiriku woli ei ulata üle surmatunni. Kes on see mees, kes

julgeb ütelda, et nii ja nii mitme tukati eest ühe patuse hing
wöoib peastetud saada! Kes woõib Jumala armu raha eest müüa!“

Töesöna seisis awalikult hulkade ees. Wittenbergi ülikool

ja rahwas kohkus ja kihas. Waielsoönad läksiwad suust suhu;
rändajad ja reisijad kandsiwad Wittenbergi munga julged sönad
igale poole. Neljateistkümne päewaga oliwad nad üle Saksamaa
tuttawad ja umbes kuu aja sees tundis neid terwe kristlik maa—-

ilm. Room karjus tuld ja törwa ketserile, kloostrielanikud oli—-

wad wihast nagu pöörased, aga hulgad terased waimud peasesiwad
nagu luupainaja roöhutusest. Lutheruse nimi oli ühe löögiga
kuulus ja köikide suus. Kui Jumal teda poleks hoidnud, siis
oleks ta wäga ülemeelseks wöinud minna.

Paawst pidas seda lugu hakatuses munkade nääklemiseks
ja ei hoolinud temast, aga hiljemalt andis ta Lutherusele käsu
Rooma linna tulla, oma eest kostma. Ülikool ja kuurwürst ei
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lasknud Lutherust minna. Paawst määras siis Augsburi linna

ülekuulamise paigaks ja andis asja kardinali Kajetanuse hoo—-
leks. Kajetanus wöttis Lutheruse öige isalikult wastu; ta loo—-

tis oma Italia kaaslastega, et Saksa mungakene warsti polwili
langeb ja andeks palub. Aga Lutherus palus eksitusi nimetada,
et oma eest wöiks kosta ja püha kirja najal waieldawaid tükkisid
seletada. „Mis,“ hüüdis Kajetanus wihaselt, „kas sina arwad,
et paawst öige Saksa talupoja arwamistest hoolib, wöi et ma

sinuga siia olen tulnud waidlema? Heida alla, ehk oota oma

karistust. Wöi loodad sa ehk, et möni würst sind soöjariistadega
hakkab kaitsma? Paawsti wäikene soörm on tugewam kui terwe

Saksamaa.“ Lutherus toetas elawa Jumala armu ja kaitsmise
peale ja noönda löppes see ülekuulamine. Kajetanus läks Rooma

tagasi paawstile oma häbi kurtma, et talupoja poeg julgenud
talle wastu hakata. Lutherus kirjutas weel paawstile seletuse—-
kirja ja asus jälle Wittenberki.

Uuesti katsus paawst aastal 1519 tüli oma saadiku Karl

von Miltitzi läbi löpetada. See toõi Saksi kuurwürstile kalli

kuldroosikese paawsti käest kingituseks ja kuldseks noomimiseks
wastuhakkaja munga pärast. Miltitz wöttis targemalt kui Kaje—-
tanus asja käsile. Talle töendati, et kiriklik tüli otse Tezeli
wale ja Jumala teotamise läbi töusnud. Seepärast sai koige

pealt Tezel, kes oma peastukära küll ju ammugi oli maha

jätnud, köwa manitsuse. Altenburgi linnas köneles Miltitz
Lutherusega. Mitte töreledes ja uhkel wiisil ei püüdnud ta

tüli löpetada, waid wottis söbralikult Lutheruse wastu ja mee—-

litas ta niikaugele, et Lutherus töotas wait olla, kui wastalised
ka waikiksiwad, küll siis tüli iseenesest raugeda. Miltitz oli

selle lubamisega wäga rahul. Suure röömuga suuteles ta ket—-

serlikkn munka, soowis weel, et see paawstile lepliku kirja kirju—-
taks ja tunnistas söna ning teoga, et ta munga olemisega wäga
rahul. Suur tüli töe ja wale, paawsti ning usupuhastamise
wahel, näis täiesti waigistatud ja löpetatud olema. Rahutun—-
nistus kirjutati mölemilt poolt alla, koöik näis korras.

Ewangeliumi wägi kangutas aga ruttu kawalasti walmis—-

tatud kaane jälle pealt. Tüli algas uuesti ja hoopis ootamata

küllest. Doktor Eck Ingolstadti linnast otsis waidluse auu ja
kutsus Lutheruse soöbra Wiltenbergi professori Karlstadti awa—-

likule waidlemisele. Waidlus algas Leipzigi linnas (a. 1520)
ja kestis mitu nädalat. Lutherus ei seganud ennast alguses
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azjasse; aga doktor Eck kiskus Latheruse waielsönad oma waid
lemiste seklkla ja awateles seega Lutheruse enese eest kostma.
Karlstadt jäi sest ajast koörwale. Eck södis paawstuse, Lutherus
usupuhastamise eest. Töde sai siin hulga kuuljate ees awali—-
kuks. Lutheruse sage püha kirja tarwitamine äratas iseäranis
öliöplaste südames kirjauurimise himu ja see ei jäänud asjata.
Niihästi Leipzigis kui Wittenbergis algas sest ajast uus nobe

töö piibli kallal. Eck jäi oodatud auust ilma; kuum wiha
südames Lutheruse wastu ruttas ta Rooma linna paawstilt
wastasele wandeköit tooma. Paawst mönitas. Aga Eck ja
soöbrad, nimelt Dominiklased, käisiwad wäga ägedasti peale;
15. Juunil 1520 pani paawst Lutheruse kirikuwande alla.

Lutheruse kirjad kästi ära poletada, ta ise anti saadana hooleks.
Aga aeg oli mööda, kus paawsti wanne weel Lutherust woöis

kohutada. Wiimse wiiekümne aasta sees oli ilmas ülepea pal—-
jugr muutunud. Trükikunst tegi wabama haridusele tee lahti,
Amerikamaa ülesleidmine, meretee ümber Afrikamaa, Greeka

opetlased, kes Türklase eest pögenedes Ohtumaale asusiwad, see
köik äratas liikumist, elu, tegewust waimuwallas, laiendas ini—-

meste silmaringi ja peastis waimud keskaegsest paawstuse köiest.
Südames hoidis hea jagu rahwast juba Lutheruse poole, nimelt

ülioõplased, kunstnikud ja ärimehed.
Lutherus oli omalt poolt koik teinud, mis wöimalik, et

rahu pidada. Alandlikul kombel oli ta paawstile, kardinalidele,
piiskoppidele, würstidele ja öpetatud meestele kirjad kirjutanud,
oma eest kostnud, töotanud rahu pidada. Köik asjata, Aeg
oli käes ennast Rooma küllest hoopis lahti lüüa. Kümnemal

jöulukuu päewal 1520 wöttis ta paawsti wandekirja, katoliku

seaduse raamatu ja weel möned muud wastaste kirjad, läks

Wittenbergi linna wärawate ette wälja ja pöletas nad tules

hulga rahwa ees ära. UÜlikooli doktorid ja üliöplased höis-
kasiwad. Lutherus oli nüüd waba; side, mis teda tänini Roo—-

maga koos hoidnud, täiesti katki löigatud. Ta hakkas awalikult
Rooma leppimata wastaseks.

g 39. Lutherus ja keiser.

Paawstist sai Lutherus lahti, aga wägewam wastane astus

asemele. Paawst andis julge munga karistuse keisri hoolde.
Keiser Karl V., noor 19. aastane hakkaja waimuga würst, truu
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katoliklane, söjakunsti ja teaduse armastaja mees, oli hiljuti
alles Rooma keisrikrooni oma pähã saanud. Tema walitsrse
all seisiwad Hispania, Burgundia, Niederlandi, Italia, Ida—
India ja uued Amerika maad. Inimeste mälestuses polnud
enam nii wägewat walitsejat olnud. Noorel keisril oliwad
rikkad waimuanded ja peenikene tark möistus, ta möistis kawal
ja, kus tarwis, wäga lahke olla. Osawamat ja kölblikumat
meest ei woöinud watikan oma asjaajajaks soowidagi. Usupu—-
hastus läks raske proowi peale. Nüüd pidi ilmsiks saama, kas

see asi Jumalast woöi inimestest on. Terwe Europa silmade ees

weeresiwad waenuwankrid wastakuti kokku; ühe peal noor teo—-

himuline keiser, poole maailma walitseja, terawa möögaga,
teise peal Mööra küla talumehe poeg Wittenbergi munk, söja—-
riistaks piibel peos. Paawst ja tema meelelised hoiskasiwad,
nad ei joudnud seda tundi ära oodata, kus keiser wihatud munga
maa pealt ära kaotas. Teisel pool wärisesiwad hulkade südamed;
Hussi ja Hieronymuse lugu oli Saksa maa inimestel alles
wärskelt meeles.

Keisril polnud wöimalik nii kohe Lutherust käsile wötta,
teisi tallitusi oli rohkesti ootamas. Seda rahuaega tarwitas

Lutherus oma söbradega uue öpetuse laiali laotamiseks. Juba
oli tal soöbru Helwetia, Prantsuse ja Inglis maal. Puhas
ewangelium kuulutati hulgal kantslitel. Uue päewa koit kumas,
pimedus lahkus.

Niipea kui keiser Karl V. mahti sai, kutsus ta Saksa
riigipäewa Wormsi linna kekku. Karli Suure mälestuse päewal
28. Januaril 1521 awas ta riigipäewa koosoleknu. Säärast
toredat kogu polnud enne Saksa maal nähtud. Kuurwürstid,
herzogid, peapiiskopid, landkrahwid, markkrahwid, krahwid,
piiskopid, baronid ja herrad, kuningate ja linnade saadikud
ootsiwad pönewusel raskete küsimuste, köigepealt Lutheruse asja
seletust. Europa rahu ja Jumala soõna töde seisiwad kaalu peal.

Paawsti saadiku köne Lutheruse asjus oli niisugune müris—-

tamine, et Lutherus hakatusest kohe kadunud nis olema.

Paawsti wandekiri ja Lutheruse kirjade lasu oliwad saadiku ees

ja ta kinnitas, et riigipäew teist otsust ei tohi ega wöi teha,
kui paawst juba teinud. Lutheruse kirjades olla nii hirmsad
ketseriöpetused sees, et nende pärast sadatuhat ketserit wöida ära
põletada. Wägewad sönad möjusiwad; igalt poolt kuuldi nuri—-
semist Lutheruse ja tema meeleliste wastu Köige rohkem laitis
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saadik seda nöuu, Lutherust riigipäewale kutsuda, see olla ketseri
auustamine.

Noor keiser oli esiotsa kitsikuses. Lutheruse elust ei hoolinud
ta küll wähemat ja jeepärast polnud tal suurt asja paawsti
saadiku noöudmisele Lutheruse ära hukkamiseks wastu seista, aga
Saksi kuurwürsti, Lutheruse kaitsjat, ei tahtnud keiser mitte

pahandada. Just Saksi kuurwürsti soowitamisel oli Karl keisri—-

krooni oma pähä saanud. Ei jäänud muud nöuu, kui Lutherust
ometigi riigipäewale kutsuda ja tüliasja üle kuulata. Kuur—-
würsti tahtmist mööda andis keiser Lutherusele ka kaitsekirja
Wormsi tulemiseks ja wabaks tagasiminemiseks. Lutherus ei

pelganud tulemast, ta ootas aga kutsumist.
Niipea kui kaitsekiri Wittenberki jöudis, läks Lutherus teele.

Eel ratsas keiserlik kästjalg kaitsekirjaga, Lutherus wäikesel wankril

tema järele. Söbrade meeled aimasiwad halba. Wastased
kiristasiwad hambaid. Söber Spalatin, kuurwürsti kodupreester,
saatis Lutherusele weel Wormsi linna wärawasse hoiatuse söna
wastu, et ta mitte linna ei tuleks. Aga Lutherus wastas

Jumala abi peale lootes: „Kui ka Wormsi linnas nii palju
kuradid peaks olema kui kiwa katustel, ma tuleksin ometi.“
Rüütlid ja adelimehed tuliwad suure hulga rahwaga Lutherusele
wastu ja inimesi oliwad paawstlaste wihastuseks köik uulitsad,
aknad ja katuksed täis. Köik tahtsiwad kuulust munka näha,
kes paawstile julges wastu hakata.

Järgmisel päewal wiidi Lutherus riigipäewale ja küsiti,
kas ta neid kirjasid, mis talle ette näidati, omaks tunnistab

ja kas ta walmis on nende sisu ja opetust tühjaks tunnistama,
wöi tahab ta nende öpetuse juure kindlaks jääda. Lutherus
tunnistas kirjad omaks. Teise küsimise wastamiseks palus ta
omale ühe päewa mötlemise aega. Oö otsa wöitles Lutherus
palawas palwes oma südant hoolega Issanda ees läbi katsudes
ja omale selgust ja kinnitust suure asja kohta nöudes. Palwe
wili ilmus teisel päewal.

JFälle näeme teda keisri ees riigipäewal. Pikemas könes
andis Lutherus nüüd aru oma raamatute kohta. Ta seletas,
kuda ta möne raamatu sees Jumala püha söna püüdnud ini—-

mestele ära seletada; teiste raamatute sisu aga käia paawsti ja
nende wastu, kes oma waleöpetustega ja kurja häbieluga risti-

rahwale kahjulikku eesmärki annud, ristiusku teotanud ja rik—-
kunud. Seda seletust ei tahtnud riigipäew kauemalt kuulda, ta
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pidada ettepandud küsimise peale kas jah woöi ei wastama.
Nüüd ütles Lutherus kartmata kombel: „Et mu käest liht lühi-
kest wastust nöutakse, siis tahan ta anda sarwita ja hammas—-
teta: kui mind mitte püha kirja tunnistusega ehk muude selgete
pöhjuste waral süüdlaseks ei tehta, siis ei wöi ma ka midagi
tagasi wötta. Siin ma olen, teisiti ma ei woöi, Jumal aidaku

mind! Aamen.“

Lutheruse julge köne ja kartmata wastus ei jäänud mitte

üsna möjuta. Mitmed, kes seni uisa ta wastu olnud, löiwad

mötlema, ja keiser ütles: „Munk köneleb kartmata ja julgesti.“
Lühikese arupidamise järele kuulutas kantsler: „Homme

wara tuleb riigipäew nöuupidamiseks jälle kokku ja siis saab
keisri otsus kuulutatud.“ See öö, mis nüüd tuli, oli mölemil
pool uneta ja rahuta. Homik jöudis ja toõi Lutheruse kohta
kahtlasi soönumid. Rooma kawalus oli keisrist woöitu saanud.
Noor keiser lasi riigipäewal oma otsuse ette lugeda, kus ta
teada andis, et ta koige wäega uut öpetust, mis eksitatud munk
laiali kannud, tahab maha sulguda. „Ma tahan munga koju
saata ja ta ära keelata rahwast ärritamast. Ehk muidu tahan
ma tema ja ta meelelised wande abil ja muul teel püüda ära

hukata.“
Iseenesest oli see otsus wali küllalt, aga paawstlased polnud

temaga ammugi mitte rahul. Nende süda ihkas werd. Nad

tahtsiwad Lutheruse jalamaid ära hukata ja ta tuha niisamati
wette puistata nagu see Hussi tuhaga Kostnizis oli tehtud. Aga
Lutherusel oli kaitsekiri ja keiser Karl ei annud oma soöna miski

hinna eest murda. Lutherus peasis eluga Wormsist. Kuurwürst
lasi ta tee peal, waenlaste salawiha kartes, oma rüütlitest, kellel

teerööwlite riided seljas oliwad, kinni wötta ja Wartburgi lossi
warjule wiia. Hiljemalt andis keiser küll weel käsukirja wälja, kus

Lutherus riigiwande alla heideti, aga Lutherus oli juba peidus.

Edespidi oli keisril nii palju wälisid tülisid oma suures
riigis öiendada, et iseäraliku röhuga enam Lutheruse peale ei

suutnud käia ja kus weel keiser ja paawst Lutherusele ning tema

meelelistele kitsikut püüdsiwad teha, seal ei kutsutud enam Lutherust
kohtu ette, waid würstid hakkasiwad sest ajast uue öopetuse eest—-
kostjaks ja kaitsjaks.

Paawsti kiriku koörwa kaswis uus puhastatud kirik; selle
seest- ja wäljastpidine ehitus ja kordaseadmine tarwitas edespidi
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koike Lutheruse aega ja joöudu, kuid esiotsa sundis kuurwürst teda

Wartburgi lossi rüütlielu elama.

F 40. Usupuhastamine Saksamaal.

Kasuta polnud see mitte usupuhastuse edenemisele, et Lutherus
ühe aja Wartburgi lossi waikuses eemalt seda liikumist pealt
wöis waadata, mis ta ise käma pannud. Korraldada oli palju.
Uus wiin ei kölwanud hästi wanade astjate sisse, aga wanu

astjaid ära wisata, enne kui uued walmis, polnud ka mitte

sünnis. Mönda astjat woöis tarwitada, mönda mitte. Ainult

aegamööda wois uusi astjaid muretseda, nii wöis siis ka wanu

astja:d ainult aegamööda eest ära wötta. Katoliku kirikud köl—-

basiwad küll selge ewangeliumi kuulutamise ja öige sakramendi
tallituse paigaks, mund kui möningat wäikest muudatust oli

waja ette wötta. Katoliku Jumala teenistuse kord aga pidi
pöhjast muudetud saama. Köik tormiline ägedus sellel toimetusel
wois noorele puhastatud usule ainult kahju saata. Lutherus
oli loomu poolest äge mees; wahest ta poleks mitte piiri pidanud,
kui ise kesk liikumise sees oleks seisnud. Aga nüüd pani Issand
ta kümneks kuuks „Patmuse saarele“ Wartburgi lossi. Siit

sai ta pikalistele erutajaks, äkilistele tasandajaks. Mis muidu

uisapäisa, tormiliselt ja äkitselt oleks tehtud, sai nüüd targu
tasastesse roobastesse juhitud. Kirjadega ja öoölipuulehtedega
toetas Lutherus söpru ning hirmutas wastaseid, kes esmalt ar—-

wasiwad, et Lutherus kadunud wöi surnud. Wartburgis alustas

ta ka oma tähtsama töö, Saksa keelse piibli ümberpaneku.
Suwel 1521 tegi Lutherus uue testamendi üsna walmis.

Wittenbergi linnas hoolitses truu Melanchthon selle eest,
et usuteade üliöplased tublit juhatust saiwad. Opetamine oli

selle mehe ülem rööm ja polnud teist sarnast osawat profes—-
sorit leida kui tema. Aga Melanchthon oli ühtlasi rahumees,
tasase järeleandja waimuga, usupuhastuse edenemist ei suut—-
nud ta juhtida. Aega mööda wötsiwad möned „märatsejad
waimud“ wöimust, hakkasiwad pilta löhkuma ja tegiwad muid

segadusi.
Nüüd ei püsinud Lutherus kauemalt Wartburgis olla; oota-

mata tuli ta Märtsi kuul 1522 Wittenberki, waigistas wäge—-
wates jutlustes rahwast ja korratu olek kadus. Melanchtho—-
niga koos waatas Lutherus peale selle uue testamendi tlgi läbi
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ja andis selle trükki (1522). Raamat leidis wäga roöömust
wastuwötmist ülemate ja alamate keskel. Teda trükiti suured
hulgad ja ühte järgi ning ta sai töesti rahwa-raamatuks. Kohe
wöttis Lutherus wana testamendi tölkimise käsile. Aastal 1530

löpetas ta ka selle töö ja a. 1534 ilmus täis Saksa keelne

piibel. Usupuhastus sai seega Saksamaal köige kindlama pohja
alla. Lugejad, möistlikud inimesed, suutsiwad piibli najal ise
katoliku eksitusi ära tunda ja usuteed leida. :

Wägew usupuhastuse liikumine algas terwel Saksamaal,
ükski küla ega linn ei jäänud temast puutumata. Jumala tee—-

nistustel tehti jutlus peaasjaks ja Ladina keele asemele seati
Saksa keel, koori laulu körwa koguduse laul. Jöulus 1521

jagati juba Wittenbergi linnas lauarahwale esimest korda ewan—-

geliumi öpetust mööda Kristuse taewalist annet leiwa ja wiina

all, kuna katoliku kirikus ainult leiba jagatakse. Mungad ja
nunnad jätsiwad kloostrieln maha. Aadelimehed, kellele Luthe—-
rus iseäralises raamatus nende kohused meele tuletas, töstsiwad
a. 1522 sada kaebdust awalikult paawsti peale. Kaupmehed ja
reisijad kandsiwad sönumid sest, mis sündinud, igale poole laiali.

Awalikult ja salaja weeti raamatukoormaid: piiblid, jutluseraa-
matuid ja teisit usupuhastuse kirjasid. Liikumine ja osawötmine
kiriklikus uuenduses oli üleüldne. Ka mujal maades, nagu
Rootsi-, Daani-, Hollandi-, Italia-, Hispania-, Prantsuse ja
Inglismaal oli neid inimesi, kes Saksamaal ärkanud ewangeli—-
lisest liikumisest röömu tundsiwad, ja iga edenewat sammu oma

eestpalwega saatsiwad. e

Lutherus pani, kui teised kloostriwennad ju kloostri oliwad

tühjaks jätnud, a. 1524 oma mungakuue ka maha. Järgmisel
aastal heitis ta abielusse; naene Katharina oli enneka kloostris
nunnaks olnud. Nii wöis Lutherus nüüd ka oma perekondses
elus kui piiskopp ja hingekarjane kogudusele head eesmärki anda.

Ei ta wäsinud sule ja sönaga ewangeliumi kuulutamise eest ligi—-
dal ja kaugel hoolt kandmast. See oli ta püüdmise ülem siht,
et igal pool kristlikus kirikus Jumala söna „selgesti ja puhtasti“
saaks öpetatud ja sakramendid „öieti“ pühitsetud. Neid kirikuid,
kus puhta ewangeliumi öpetusele jutluses ja sakramendi tallituses
aset anti, hakati Lutheruse kirikuteks (kogudusteks) hüüdma.
Nende arw kaswis priskesti.

Wastased muidugi mitte ei maganud. Kiriku wanded ja
kuninglikud käsud lendasiwad aina. Sönas ja kirjas püüdsiwad



109

paawstlased kardetawat liikumist muljuda. Isegi üks kuningas,
Heinrich VIII. Inglismaal, wöttis sule paawsti kaitsmiseks kätte.

Lutheruse raamat „Paabeli wangipöli“ oli paawstlastele köige
suuremat tuska teinud. Selle wastu kirjutas Heinrich raamatu:

„Seitse sakramenti,“ ja sai paawsti poolt auunime „usukaitsja.“
Paawstlaste koörwal ilmusiwad usupuhastusele teised takis—-

tused. Nönda saatis talupoegade mässamine usupuhas—-
tusele wäga suurt kahju. Talupoegade järg Saksamaal oli hale,
nad oliwad möisnikkude ja rüütlite jalge alla maha röhutud.
Mässamisel püüdsiwad nad omale kergitust, saiwad aga a. 1525

ära wöidetud ja uuesti alla röhutud. Kuid Lutherusele pandi,
ehk ta küll talupoegi just püüdis tagasi hoida, mässutöusmine
süüks. Mitmed würstid löiwad mässu töttu Lutheruse wastaseks.

Ka ümberristijate selts tegi palju paha. Nad pölga—-
siwad lasteristimist, nimetasiwad seda kuradi pettuseks, hüüdsiwad
ennast öigeteks usupuhastajateks, uhkustasiwad oma Püha Waimu

annetega, kiitlesiwad uute ilmutustega ja unenägudega, ei salli—-
nud ülemaid ega walitsust. Nende hulk kaswis ruttu, ehk küll

würstid ja walitsejad wäega ja piinaga nende wastu seisiwad.
Rätsepp Johann Bockhold Leydeni linnast oli nende peamees.
Münstri linnast ajasiwad nad katoliku piiskopi ära, rätsepp
hakkas „uue Siioni“ kuningaks. Aga jäle oli rätsepa walitsus,
ta polnud mitte inimeste walitseja, waid nende tapja. Piiskopp
piiras linna ümber, nälja sunnil tegiwad inimesed wärawad

lahti ja kurwale segadusele walmistati wöitjate poolt werine

loöpp. Usupuhastusele aga pandi siin uks lukku. ;
Kus keiser koöige selle aja oli? Türklane ja Prantslane pi—-

dasiwad ta ühte lugu nii kinni, et mitte mahti ei saanud, kind—-

lamalt Saksamaa peale silma wisata. Saksa ewangelimeelelised
würstid aga löiwad rahu ajal lepingusse kokku oma usu ja wa—-

baduse kaitsmiseks.
Speieri riigipäewal (a. 1526), mis keisri wend Ferdi—-

nand juhatas, pidi usuasi täiesti seletatud saama. Keiser nöu—-

dis oma Wormsi käsukirja (Lutherus ja tema poole hoidjad
riigiwande all, köigist öigustest lahti) rutulist täitmist ja endise
kirikuolu jalale seadmist. Ewangelimeelelised würstid paniwad
omalt poolt järgmise seletuse sellele nöudmisele wastu: „Meie
tahame oma jöudu tarwitada, et Jumala nimi auustatud ja see
öpetus kaitstud saab, mis Jumala sönaga ühte käib. Meie

täname Jumalat, et meie päiwil tösine öpetus digekssaamisest
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usu läbi elawaks on saanud, mis kaua aega ebausu lasu alla
maetud oli ja ei luba mitte, et töde, mis meil wast on ilmsiks
saanud, jälle saaks maha kustutatud.“

See on ewangeliusku würstide esimene awalik tunnistus,
liht, lühike ja selge. Suur segadus oli tulemas keisri ja würs—-
tide wahel. Aga Türk wiis Ferdinandi Ungari maad kaitsma

ja Karl läks Rooma linna petist paawsti karistama. Hädaoht
kadus. Saksa riigipäewal tegiwad ewangeli ja katoliku würstid
taga oma keskel otsuse, et iga würst omal maal oma südame—-
tunnistust mööda usuasju wöib öiendada, kuni üleüldne kiriklik

sinot möõjuwa otsuse teeb. Makswaks sai siis Speieri riigipäe-
wal seadus: Kelle maa, selle usk (cujus regio, ejus religio).

Kolm aastat rahulist tööaega oli jälle wöidetud. Uus

öõpetus juurdus ja wöttis maad. Kiriku ja kooli elu korral—-
dati. Lutherus kirjutas oma suure ja wäikese katekis—-

muse (a. 1529) ja kaunistas kiriku lauludega Jumala teenis-

tust. Ta tegi ise mitmed kaunid laulud ja loi neile wiisid
juure. Kloostrite warandusega asutati uued koolid.

Järgmisel Speieri riigipäewal a. 1529 möisteti keisri ja
katoliklaste poolt endine otsus (1526) tühjaks ja nöuti uuesti

Wormsi käsukirja täitmist. Aga ewangelimeelelised würstid

waidlesiwad wasta, esmalt suusonal, siis kirjalikult. Sellest
wastuwaidlemisest (protest) hüütakse ewangeliusulisi tänapäewani
wastuwaidlejateks (protestantlasteks). Aasta pärast peeti uus

riigipäew Augsburgi linnas (1530). Seal lasiwad wastuwaid—-

lejad oma usutunnistuse (confessio Augustana) awalikult ette
lugeda. Köik kuulasiwad hästi tähelpannes pealt ja mitmed

katoliku würstid oliwad temaga oige rahul. Selle Augsburgi
usutunnistuse lipu all läks ewangeliusu liikumine nüüd edasi.

Keiser, paawst ja katoliku würstid turtsusiwad wäga. Ühte
lugu oli nende poolt werist wägiwalda karta. Schmalkaldi
leping 1531 walmistas protestandi würstid söjale. Aga weel

anti noorele wösule usuwäljal aega kosuda ja kosumist kulus
mitmet pidi ära.

Lutheruse kirikutel ja kogudustel polnud weel kindlat sea—-
dust, sest usupuhastajad ei nöudnud ega soowinud hakatuses
sugugi mitte uut usku wöi uut kirikut. Nende nöuu ja soow
oli wana usku parandada ja puhastada, ei mitte kiriku—-

seadust muuta. Kui nende noöuu oleks kuulda wöetud, kui
puhas ewangeliumi öpetus ja oöige sakramendi tallitus neile oleks
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lubatud, siis oleksiwad nad wanasse kirikusse paawsti ja piisko—-
pide alla jäänud. Aga paawst ja piiskopid ei lubanud nende
soowi, ei kinnitanud nende kirikuöpetajaid, ei wötnud ewangeli—-
meelelisi armulauale, kui need oma opetusest ei taganenud. Nii
ei olnud teist noõuu, kui hoopis katoliku kirikust, paawsti ja piis-
koppide woli alt lahkuda. Schmalkaldi oöpetused (1537)
täiendawad Augsburgi usutunnistust selle poolest, et ewangeli
kirik enese täiesti paawsti alt lahti woöttis ja ise oma seaduse—-
andjaks ja walitsejaks hakkas püha kirja pöhja peal. Need
Schmalkaldi öpetused on teine tähtis usutunnistus wastuwaid-
lejas ewangeli Lutheruse kirikus.

Werine taplus ei jäänud nüüd ka enam kauaks tulemata.

Schmalkaldi söjas ristiti wastuwaidlew Lutheruse kirik

wereristimisega (1546). Esmalt surus keiser wastuwaidlejad
oma alla, pärast pööras söjaönn ja wastuwaidlejad saiwad omale
Saksamaal eluõiguse (1552), mis Augsburgi rahutegemisel
(1555) uuendati ja wiimati pärast kolmekümne aastast soöda
(1618—1648), kus Rootsi kuningas Gustav Adolf Saksamaa
Lutheruse kiriku häwitusest peastis, aastal 1648 täiesti kind—-
laks tehti.

Lutheruse kutsus Jumal enne ära, kui werine söjawanker
weerema hakkas. Eislebeni linnas oli ta sündinud, sealsamas
ka ta suri. Mansfeldi krahwid palusiwad ta omale poole pã—-
randuse asju öiendama. Tee peal külmetas Lutherus ja jäi
haigeks. Terwis paranes küll jälle ja krahwid leppisiwad Lu—-

theruse röömuks, aga haigus tuli uuesti. 18. Weebruaril 1546
pani Lutherus oma silmad kinni rahuunele. Enne surma küsis
doktor donas weel: „Aus isa, kas surete nüüd Jeesuse Kristuse
sisse uskudes ja oma öopetuse sisse kindlaks jäädes?“ „Jah!“
kostis Lutherus selge sönaga, magas weel weerand tunni öige
magusasti, tömbas siis korra sügawasti hinge ja uinus ristis
kätega wiimsele unele Issandas.

S 41. Usupuhastamine Schweizimaal.
Ulrich Zwingli.

Schweizimaa sai Jiri saare munkade käest ristiusu. Gal—-
lus, tuttawa kloostriisa ja missionari Kolumbanuse jünger, kuu—-
lutas mägise maa rahwale köige esmalt Kristuse lunastust ja
armu. Hulk kloostrid asutati ja aega mööda sai terwe maa
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ristiusku. Kirikud anti hiljemalt paawsti kaitsmise alla ja kiriku—-

seadus sai Rooma wärki.

Schweizi mehed oliwad wanaste kuulsad oma wapruse poo—-
lest, nende maad hüüti aina Europa soöõjakooliks. Schweizi mehi
himustati igal pool söjameheks. Sest kaswis wiimati halb
waenulkäimise pruuk. Suurel hulgal läksiwad noored poi-
sid wöeraste würstide juure waenupalgaliseks, waenudes auu ja
raha teenima. Kes neist eluga tagasi peasiwad, toiwad hulga
riiwatuid kombeid kaasa. Kodune rahwas sai rikutud. Paaws—-
tidel oli sest palju süüd. Nende waenuwanker weeres sagedasti,
soldatid kulus palju ära. Schweizlased oliwad lähedal saada,
muudkui wöeti neid. Preestrid manitsesiwad pühale soöjale, raha—-
kukkurmeelitas omalt poolt. Raha sai aga warsti peaasjaks.
Kes rohkem pakkus, see soldatid sai, oli ta nüüd paawst woöi

paawsti wastane würst. Paawst tegi siis ka oma rahakoti sun
ikka rohkem lahti, meelitas, kus rahasummad ei ulatanud, heade
kohtadega ja peastukirjadega. Niisugune sahkerdamine solkis
preestrid ja rahwa, kaotas aga ühtlasi Schweizi rahwa seas
auupakkumise paawsti wastu. Nii seisiwad lood usupuhas—-
tuse algul.

ühel ajal algas usuliikumine Schweizimaal ja Saksamaal,
aga lahus ja teineteisest peaaegu puuntumata. ks töde tungis
wäega mölemates maades elule, üks waim pani mölemates usu—-
puhastuse käima. Seepärast on usupuhastusel mölemates maades

rohkesti ühisust ja sarnasust. Siiski sai usupuhastus teisel maal

ja teise rahwa seas teise näo ja teise kuju, sest et rahwus, riigi-
seadus ja seltslik elu mölemil maal hoopis isesugune oli. Satksa—-
maal walitses igal pool würstide woöim, Schweizimaal waba

rahwas wabadriikides. Saksamaal wöitles keiserlik wägi paawsti
lipu all usupuhastuse wastu, Schweizimaal seda ei tuntud;
siin oli rahwas ise usupuhastuse wastuwötja ja ka wastuhakkaja.
Saksamaal töusis ja paistis üks mees, Lutherus, kaugelt üle

teiste; ta seisis kui möni wana aja kangelane kest liikumist;
midagi ei saadud ilma temata tehtud. Schweizimaal koguni
teine lugu. Terwe rida auusaid mehi seisis malewa ees. Seal
oli Wittenbach, Zwingli, Okolampadius, Leo Juda, Kapito,
Haller, Farel, Oswald Mykonius ja Kalwin. Mitmed neist
saiwad siis alles teine teisega tuttawaks, kui juba usupuhastuse
töö oma ette oliwad käsile wötnud. Wöitlemine ilmus ja algas
köigis üheteistkümnes wabadriigis otse nagu käsu peale ühe kor-
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raga. Glarus, Basel, Zürich, Bern, Neuenburg, Genf, Luzern,
Schaffhansen, Appenzell, St. Gallen ja Graubünden läksiwad
korraga usupuhastuse liikumisel kihama. ;

Usupuhastajate meeste seast paistab Ulrich Zwingli
köige esmalt silma. Teda kutsutakse enamisti Schweizi maa

usupuhastuse apostliks ja töesti oli ta tähtis tööriist Issanda
käes, ehk küll teised juba enne teda pöldu oliwad harima haka—-
nud ja ka hiljemalt ülem juhatus kunagi tema käes ei seisnud.
11. aastasajal läksiwad kaks waga koopameest St. Galleni linnast
Zürichi järwe kaldale elama. Körwalisesse tühja orgu asus
pikkamisi hulk inimesi elama. Körgemasse paika, 2000 jalga
üle järwe weepinna, ehitati kirik. Kiriku ümber kaswis küla
Wildhaus. See küla on Ulrich Zwingli sündimise paik.
Tema isa oli wäikese külakoguduse wanem wöi ammann. uirinsündis uueaasta päewal 1483. Zwingli pere ja sugukond oli

moöjukas ja joöukas. Isal oli hulk karjaloomi, need aeti suweks
mägedesse. Isa, wendade ja ödede kaasas käis ka Ulrich suwel
mägedel karja hoidmas. Ahga poisikesel oliwad headwaimuanded
ja seepärast soowis isa tast preestrit lasta saada. Uks onu oligi
preester; selle juure saadeti poisike öppima. Pärast wiis onu

ta Baseli linna, sealt Berni, Wiini ja jälle tagasi Baseli üli—-
kooli. Basel oli Schweizi maal, mis Tartu Liiwi maal, tarkuse
pesa, hea ülikooliga ja suurte trükikodadega. Möjukam usuteade
professor oli seal Wittembach. See kuulus usuteadlane tundis

püha kirja wäga hästi. Paawsti eksitused polnud tal seepärast
ka mitte tundmata ja oma kuulajate ees ei katnud ta neid mitte
aralt kinni. Oma enese seisupaika tähendas Wittembach järgmise
soönaga: „Kristuse surm on ainuke tasumine, mis meie pattude
eest on maksetud.“ Käsutegudest ei lootnud ta siis muidugi
mitte oigekssaamist. Tema käest öppis Ulrich Zwingli seda,
mis Lutherus Staupitzi käest, et usk see on, mis meid öigeks
teeb. Baselis söbrustas Ulrich Zwingli Leo Judaga ja Kapi—-
toga. Suur muusika söber oli Zwingli, nagu köik ta sugu—-
wennad Ta mängis kannelt ja wiiulit, puhus wilet, klarineti
ja jahtsarwe.

Aastal 1506 kutsuti Zwingli Glaruse linna kirikuöpetajaks.
Seal tegi ta kümme aastat koguduse keskel tööd ja laiendas

enese teadmist piibli lugemisega, Origenese, Ambrosiuse, Hiero—-
nymuse, Augustinuse ja Chrisostomuse kirjadega. Ka Wiklefi,
Hussi ja Erasmuse raamatuid luges ta hoolega ja Rooma kirik—

(Kirikulugu.) 8
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likud eksitused saiwad tal aega mööda ikka selgemaks. Kantslist
kuulutas Zwingli julgusega Jumala soöna, aga seletas ka oma

kuuljatele Rooma elksitusi.
Aastal 1513 tarwitas paawst jälle Schweizlaste mööka

Italia pinnal Prantsuse kuninga Franz I. wastu. Maakonna
seadust mööda saadeti Zwingli Glaruse meestele sötta preestriks.
Sell waenukäigul nägi ta oma silmaga soöja koledust ja ühtlasi
paawstlaste ülbust ning uhkust. Suguwendade tapmine pistis
Maregno lahingistalle eneselegi soöjamööga pihku. Ta märkas
nüüd, et kirik ja riik hädasti parandust tarwitawad. Köige
pealt kipitas see ta südame peal, et suured salgad noori sugu—-
wendi auuahne paawsti södades oma elu pidiwad kaotama.

Zwingli laitis koju tulles wägewal sönal oma suguwendade
waenulkäimist ja mitmed maakonnad keelasiwad selle kombe ära.

Aastal 1516 kutsuti Zwingli Einsiedelni kirikuöpetajaks
Schwyzi maakonnas. See oli Schweizlaste püham paik, rahwast
woolas sinna igalt poolt suurel hulgal kokku. Kolm aastat
woitles seal Zwingli ebausu ja koöiksuguste eksituste wastu. Kloostri—-
isa sallis ja kiitis seda. :

Tähtsamaks tööpaigaks aga sai Zwinglile Zürichi linn ja
maakond. Sinna kutsuti ta aastal 1519. Hea soõbra Oswaldi

Mykoniuse leidis ta seal ees, see oli kooliülem Zürichis. Jut—-
luste poõhjaks wottis Zwingli Matteuse ewangeliumi ja seletas
selle järgimööda otsani ära. See oli kogudusele kuulmata ja
uus. Kaunis köneand toetas seletuste möju. Nii kui ristija
Johannes manitses ta rahwast meeleparandamisele. Möningad
waimulikud ülemad ei tahtnud seda sallida, et Zwingli Matteuse
ewangeliumi jutlustes ära seletas, aga wiisakal kombel tuletas
Zwingli neile meele, et juba kirikuisa Chrysostomus Matteuse
ja Augustinus Johannese ewangeliumi üle jutlusi oliwad pidanud.

Ka Schweizi usupuhastajatel käis peastukaupleja tüli tege—-
mas. See oli Bernhardin Samson, niisama häbemata
nagu Tezel. Aga Schweizlased saiwad sellest hölpsamasti jagu
kui Sakslased Tezelist. Aastal 1518 tuli Samson maale ja
nimelt Schwyzi maakonda. Zwingli oli alles Einsiedelnis. See
walmistas talle seal niisuguse wastuwoötmise, et kaupleja mujale
läks önne katsuma. Aga mujal kaup ei öitsenud, rahwas oli
waene. Kui ta wiimati rikka Zürichi linna poole nihkus, oli
Zwingli juba seal ees. Linna walitsus ei annud Samsonile
luba oma kaupa lahtigi wötta. Paha meelega läks Samson
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tagasi Italiasse, aga wiis siiski kolme hobuse koorma peasturaha
kaasa. Paawsti wandekiri jäi tulemata, sest Lutheruse asi Saksa
maal oli alles seletamata, Schweizlastega ei tahtnud paawst uut
tüli hakata.

Esimejest päewast saadik oli Zwingli oma Zürichlasi ewan—-

geliumi töes öpetanud ja juhatanud. See hakkas möjuma. Mit—-
med katoliku kombed jääti maha. Linna poolt anti köikidele
munkadele ja preestritele käsk kätte puhast ewangeliumi kuulutada.
Aga ühtlasi tuli piiskopi poolt, kellele asi liiale läks, käsukiri,
kus köik unendused ära keelati. Torm oli töusmas. Aga usu—-
puhastusel oliwad niihästi Zürichis kui mujal kaunikesed juured all.

Zwingli polnud sugugi mitte üksi töös. Hulgad juba pidasiwad
uut selget öpetust kalliks. Glaruse, Schwyzi ja Zürichi maa-

konnas oli Zwingli ise ewangeliumi seemet külwanud, waimud
oliwad seal liikumas. Mujal kandsiwad teised tähtsad mehed
kalli asja eest hoolt. Baseli linnas rändas Zwingliga ühte
rada professor ja kirikuöpetaja Johannes Okolampad ius. Ta
oli hea Hebrea ja Greeka keele tundja, awitas Erasmust Greeka
keelse uue testamendi wäljaandmise juures, öppis ise seal juures
Jumala söna sügawamalt tundma; käis Saksa maal, maitses
ka ühe wahe mungaelu; sai Lutherusega tuttawaks; ja toetas
wiimati Zwinglit niisamati nagu Melanchthon Lutherust. Kol—-

mas tähtis tööline oli Leo Juda, wäikese kasuga „preestrikene,“
aga wägewa waimuga mees. Zwingliga koos oöppis ta omal
ajal Baselis Wittembachi juures usuteadet, sai siis oma kodupaika
Elsassi maale öpetajaks. Sealt lahkudes läks ta tagasi Baseli
linna, oli Zwingli järel Einsiedelnis neli aastat, kust ta a. 1523

Zürichi linna Peetri kiriku oöpetajaks kutsuti. Pisut wanem

neist oli Kapito, ka Elsassi maalt pärit. Tema tööpöld oli

hakatuses Baseli linnas, kus ta Okolampadiusega käsi käes käis;
pärast asus ta Strassburgi linna; seal oli usupuhastaja Bucer
juba töös. Oma eluöhtuni kandis Kapito Buceri körwal ewan—-

geliumi öpetuse eest hoolt. Berni linnas walmistas jälle tasane
Berthold Haller puhastatud usule, mitme pahandusega wöidel-

des, aga ikka woites, kauni paigakese. Peale nimetatud meeste

oli muidugi weel teisi, kes Schweizi maal ewangeliumi seemet
külwasiwad.

Kaua aega ei tehtud usupuhastajatele mingi wälist waewa

woi takistust. Aga Kostnitzi piiskopi käsukiri äratas mungad
ja preestrid ühel hoobil ägedale wastupanemisele. Aastal 1522
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töstsiwad Zürichi mungad linna walitsuse ees Zwingli peale
kaebtuse, et see neile sugugi asu ei anna ja nad rahwa silmas
otse naeruks teeb. Ka piiskopp läkitas saadiku Zwingli peale
kaebama. Kutsuti siis suur linna noöuukogu kokku. Saadiku
kaebtus oli wägew, aga Zwingli wastus weel wägewam. Kaeb-
tusest ei saanud midagi. Selsamal ajal tuli Franzisklane Franz
Lambert Prantsuse maalt Zürichi linna Zwingliga uue öpetuse
pärast waidlema. Aga waidluses andis ta enese awalikult alla
ja tunnistas Zwingli oöpetuse öigeks. Wastastele tuli see löpp
koguni ootamata, nad lootsiwad just Lamberti koöneosawusest
palju abi ketserite wastu. Linnawalitsus aga andis nüüd köwa

käsu, et puhas ewangelium köigis linna kirikutes saaks kuulu—-
tatud. Zwingli wöttis naese; teised öpetajad astusiwad tema

jälgedesse; hulgad kloostrid jäiwad tühjaks.
Katoliku pühade piltide ja sakramendi tallituse wastu läk—-

siwad healed päew päewalt käredamaks. Asja selgituseks peeti
Zürichi linnas kaks awalikku waidlust (a. 1523). Esimeseks
waidluseks seadis Zwingli 67 waielsöna omast opetusest kokku

ja kostis ise nende eest. Wastane, piiskopi abiline Faber sai
ära wöidetud. Teisel waidlusel oliwad Zwingli ja Leo Juda
walmis piltide ja sakramendi tallituse pärast waidlema, aga
jäiwad peaaegu wastaseta.

Linnawalitsus lasi nüüd nelipühi päewaks a. 1524 pildid
kirikust ära koristada ja seinad walgeks lubjatada. Altari asemele
seati liht laud, kust pealt lauarahwale leib ja wiin wälja jagati.
See sündis esimest korda aastal 1525. Puhastatud usuga
hakati ühtlasi hästi koölblikku elu nöudma ja seati kindel kiriku—-

walitsus jalale. Köik awalikud riiwatu elu elajad saiwad köwasti
karistatud ja kui waja, hoopis maalt wälja aetud.

Teistes linnades ja maakondades edenes usupuhastus nii-—

samati nagu Zürichis. Aga wiies maakonnas jäiwad katolik—-

lased enamusesse ja peremeheks ja hakkasiwad ewangeliusulisi
taga kiusama. Sinna juure tuli, et katoliklased waenulkäimise
poolt oliwad, kuna ewangeliusulised selle koölwatu kombe wastu

seisiwad. Kurb kodusöda oli selle wastoleknu järg. Kappeli
lahingus 1531 saiwad ewangeliusulised ära wöidetud ja Zwingli
langes tapluses. Waenlased leidsiwad ta surnukeha, kiskusiwad
neljaks, pöletasiwad ära ja puistasiwad tuha tuulde. Aga
põlema süüdatud ewangeliumi tuld ei suutnud waenlased enam

kustutada.
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$ 42. Usupuhastamine Schweizi maal.

Farel ja Kalwin.

Saksa Schweizimaal oliwad usupuhastajad suuremalt osalt
oma maa lapsed, Prantsuse Schweizimaal aga wäljamaalased.
Tähtsamad wiimaste hulgas, Wilhelm Farel ja Johann Kalwin

oliwad Prantsuse maalt pärit.
Jarel, rikka adelipere laps, sündis a. 1489 Dauphine

maakonnas ja oppis Pariisi ülikoolis. Auusam mees selles
suures ülikoolis (Sorbonne) oli usuteade professor Johann Faber
(Lefevre). Aastal 1512 juba opetas ta, et Jeesus Kristus
ainukene usu hallikas, siht ja pea on, ning et Jeesuse rist taewa—-
ukse lahti ja pörguwärawa kinni paneb. Farel kuulas ja Issand
tegi ta südame lahti. Lühikese ajaga sai ta Jeesuse tösisele
tundmisele. Professor ja üliöplane löiwad kindlaks söbraks.
Kauaks polnud nende jäämist Pariisi mitte, waen läks seal uue

öõpetuse wastu wäga suureks. Aga Meaux'i (Moo) waga piiskopp
kutsus nad oma poole ewangeliumi kuulutama. Rahwast tuli

hulgal nende jutlust ligidalt ja kaugelt kunlama. Töö uutse—-
wili oli wäikene kogudus, mis Farel siin asutas. Esimene
puhastatud usuga kogudus Prantsuse maal. Kuid preestrid
kihutasiwad katoliku rahwa nii mässama, et mehed paremaks
arwasiwad eemale minna. Farel asus tükiks ajaks oma kodu—-

paika töesöna kuulutama. Kodu elasiwad tal kolm wenda,
need woöitis ta köige esmalt puhastatud usule. Siis käis ta
lõwi julgusega linnast linna ja paigast paika inimesi jutlustega
äratamas. Küll ähwardati, küll kimbutati meest, aga mida

suurem kitsikus, seda suurem julgus. Ulewal mägedes ja all

orgudes, jögedel ja järwedel, kus ta aga iial kuuljaid leidis,
toöstis ta oma healt. Wiimati ei annud wastased talle sugugi
asu ja püüdsiwad teda kui lindu. Siis pögenes ta Baseli
linna (a. 1524). Nüüd jäigi Farel Schweizi maale elama ja
käis endist wiisi linnad ja maad läbi jutlusi pidamas. Kuid
prantsuskeelne rahwas oli wäga elaw ja äge, ning Fareli tulised
soönad sütitasiwad mönes paigas liig elawat, aga pealiskaudist
tuld. Töö möju polnud mitte ikka tösine meeleparandus, waid

aga paljas tormijooksmine katoliku eksituste wastu.

Farel ise oli läbi ja läbi usklik mees. Genfi linnas ootas
teda suurem ja kindlam töö kui senine. Linn oli rikas, palju
uhkeid kirikuid ja kloostrid, aga ka palju ebausku, kergemeelelist
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ja kölwatut elu. Farel wöttis paranduse köige joöuuga ja ela-
wusega käsile. Ta leidis ka linnawalitsuse poolt abi ning
toetust. Kuid preestrid töstsiwad nii käredat lärmi, et Farel
ajuti linnast pidi ära minema. Koolmeister Froment ajas aga

waikselt tööd edasi. Ta öopetas lastele uue testamendi piibli-
lugu ja tegi seda nii mönusalt, et ka wanemad suurel hulgal
tema opetust tuliwad pealt kunlama. Kord wiisiwad nad kool—-

meistri wägisi turu peale ewangeliumi kuulutama. Aasta pärast
tuli Farel jälle tagasi. Ärritus kaswis nüüd mölemil pool,
katoliklaste ja ewangelimeeleliste seas. Katoliklased wotsiwad
wiimati nöuuks ewangeliusulisi ära tappa. Need walmistasiwad
siis ka omalt poolt waenumööka. Wöörad kaupmehed loiwad

waigistajateks riidlejate wahele, kui ju werewalamine algamas
oli. Linnawalitsus ei teadnud nüüd muud paremat teha, kui
usuwabadust köigile elanikkudele kuulutada. Ühtlasi aga keelas

ta köwasti ära midagi jutlustes kuulutada, mis mitte Jumala
sönaga ühte ei käi. Piiskopp oli juba ammugi linnast läinud.

Katoliklased katsusiwad weel kord awaliku waidlemisega
önne (a. 1535), saiwad ära wöidetud. Siis katsusiwad nad

kihwtiga uue liikumise peamehi ära surmata, ka see katse läks

nurja. Linna suures nöuukogus kaalus wiimati healte enamus

ewangelimeeleliste poole. Köik paawstitamised keelati ära,
ewangeliumi Jumala teenistused seati korrale ja linn oligi
pealiskaudu parandatud usku. Genfi linn sai nüüd peidupaigaks
hulkadele, kes usu pärast pögenemas oliwad. Aga see mees
oli alles tulemata, kes Genfi linna parandatud usu pea—-
paigaks tegi.

ühel öhtul Augusti kuul a. 1536 joudis körge kasuga
kahwatanud palega Prantsuse poögeneja linna. Tal oli noöu

pisut hingastada ja siis Baseli ning Strassburgi poole edasi
rännata, kus ta juba ennegi aset oli pidanud. See oli Johann
Kalwin. Näo poolest oli ta Genfi linnas küll alles tundmata,
aga muidu juba hästi teatud. Tema raamat „ristiusu öpetus“
oli tuttaw, teati ka, et ta tubli usuteadlanè ja truu usupuhastuse
söber on; et ta Prantsuse kuningalt puhastatud usulistele ker—-

gitust ja sallimist nöudnud ja Pariisist pahanduste pärast, mis
seal usuasjus töusnud, lahkunud. Nii pea kui Farel kuulda

sai, et Kalwin Genfi linnas on, ruttas ta tema juure woöraste-

majasse ja palus teda Genfi linna omale abiks jäda. Kalwin
seisis koguni wastu, aga ei ta peasnud Fareli käest, pidi jääma.
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Ta seati ühe kiriku peale öpetajaks ja ühtlasi usuteade profes-
soriks. Nüüd oli suurte annetega mehel paras möjuwald käes.

See tähtsam usupuhastuse pöhjustaja, edendaja ja juhataja
Lutheruse körwal sündis Prantsuse maal Pikardie maakonnas

Noyori linnas 10. Juulil 1509. Jlsa oli kohase piiskoppi
kirjatallitaja, pojast pidi preester saama. Anti ka juba 12

aastasele poisikesele preestrikoht, s. o. koha sissetulek ja niideti

tal pealagi paljaks. Pärast käs Kalwin Pariisis Usuteade
koolis ning seati 18 aastaselt töesti preestriks. Puhastatud
usuga sai Kalwin juba koolis tuttawaks ning hakkas oma onu—-

poja Olivetani körwal piiblit lugema. Aga selgus puudus ja
hoolega püüdis ta ennast uuest oöpetusest eemal hoida. Süda

ei annud rahu. Et südametunnistust waigistada, pakitusest pea—-
seda, jättis Kalwin preestri ameti maha ja hakkas öigusteadet
öppima. Körwal luges ta piiblit, leidis wiimati rahu ja selgust
ja hakkas nüüd ka teistele petama, mis ise uskus ja tõeks pidas.
Kalwin läks nüüd uuesti Pariisi ja äratas seal inimesi oöigele
usule. Warsti sai ta nimi tuttawaks ning ta lootis, sest et

hulgad inimesed röömuga tema koönesid kuulasiwad ja töe opetuse
ka wastu wötsiwad, Pariisis pikema aja peale tööd leidwat.

Aga tagakiusamine ajas ta rutuliselt pögenema. Nüüd wiibis

Kalwin mitmes paigas, nimelt küll Baselis, kus ta oma raamatu

„ristiusu oöpetuse“ trükkida lasi (1535). Wiimati joöudis ta

oma rändamisel Genfi linna ja leidis seal päris jäämise paiga.
Kalwini ristiusu öpetus ilmus wäga oöigel ajal. Teda oli

hädasti waja. Wäga selgelt ja osawalt on ses raamatus tar—-

wilised usuasjad oöpetuseks kokku seatud, ja nimelt kuues peatükis.
1. Käsk (10 käsku); 2. usk (apostli usutunnistuse seletus); 3.

palwe (Isa meie seletus); 4. sakramendid (ristimine ja altari

sakrament); 5. sakramendid (Rooma teiste wiie sakramendi wastu);
6. kristlik wabadus (uskliku inimese seisukoht ilmlikuis asjus).
Raamat, umbes 500 lehekülge paks, on öieti nagu üks suur
katekismus ning see puudus seni ajani puhastatud usulistel
Schweizi ja Prantsuse maal.

Genfi linna terwe olemise muutis Kalwin hoopis uueks.
Karmide seadustega häwitas ta kergemeelelise ja riiwatu elu ära,
korraldas Jumala teenistuse ja seadis waimulikkude asjade talli—-

tuseks ning nimelt korraliku elu kaswatamiseks konsistorikohtu
koöwa karistuse loaga. Ka asutas ta ewangeliusulise ülikooli,
kus hulgad noored mehed opetaja ameti peale ette walmistati.
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Kalwini möjul sai Genfi kogudus tähtsaks toeks ja eeskujuß
muile puhastatud usu kogudustele mitmetel maadel.

Rasked tööd rikkusiwad Kalwini terwise. Wiimased elu—-
aastad oli ta ühte lugu haige ja kannatas suurt häda. Aga
tööst ei wäsinud ta siiski. Aastal 1564 peastis surm ta walust.

$ 43. Lutheruse ja Kalwini usulised.

Täiesti ühte ei länud Lutheruse ja Zwingli-Kalwiniöpetus
mitte. Jumala söna kohta nöuuti mölemilt poolt, et see „selgesti
ja puhtasti saaks öpetatud“ ja inimesed „seda mööda ka pühasti
kui Jumala lapsed elaksiwad.“ Köik, mis Jumala soönaga
mitte ühte ei käinud, heideti körwale. Ka öigekssaamise kohta
öpetati ja kuulutati moölemil pool ühel wiisil, et inimese teod

seal midagi ei maksa, waid ainult ustk Kristuse sisse. Usku ei

saa aga inimene mitte omast meelest ja- wäest, waid Püha
Waimu abi läbi, nii et Jumal see on, kes köik teeb, kellele ka

köik au jääb. Altarisakramendi öpetuses läksiwad mötted lahku.
Zwingli ütles: Altarisakrament on üks mälestamise söömaaeg,
mis Kristuse mälestuseks leiba ja wiina maitsedes pühitsetakse;
leib jääb leiwaks ja wiin jääb wiinaks. Lutherus öpetas ka:

Leib jääb leiwaks ja wiin wiinaks ja ei saa mitte muudetud,
nagu katoliku kirikus öpetatakse. Aga leiwa ja wiina all saawad
köik, kes püha öhtusöömaajast osa wötawad, olgu nad usklikud
woi uskmata, Kristuse toösist ihu ja werd, muud kui ustklikud
önnistuseks, uskmatad hukatuseks.

Saksa maal Marburgi linnas käisiwad Lutherus,
Zwingli ja hulk teisi öpetatud mehi puhastatud usu ühen—-
damise pärast nöuu pidamas (a. 1529), et pärast ühe lipu
all kui üks puhastatud usu kogudus olcks woöinud paawstlaste
wastu wöidelda. Lepiti ka köigis muis öpetustes, kuid mitte

altarisakramendi opetuses. Molemad kirikud läksiwad lahku.
Augsburgi riigipäewal sai see lahk ka keiserlikn riigiwalitsuse
ees awalikuks tehtud. Möningad ewangeliusulised linnad ei

annud Augsburgi usutunnistusele mitte oma allkirja, sest et nad

püha öhtusöömaaja öpetuses Zwingli meelelised oliwad. Nad

rrsnr ühe iseäralise usutunnistuse kokku ja pakkusiwad seda
eisrile.

Kalwin nihkus oma öpetusega küll wäga Lutheruse lähe—-
dale. Ta ütleb: Kuna suu leiba ja wiina maitseb, saab hing
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Kristuse äraseletatud ihu ja werd, aga ainult usklik hing, ustk—-
mata ei saa muud kui leiba ja wiina. Zwingli öpetus jääti
aega mööda rohkem körwale, kuna Kalwini waim ja öpetus
makswaks sai, niihästi koöigel Schweizimaal (ka Zürichi linnas),
kui ka Prantsuse-, Schoti-, Inglis- ja Amerikamaal. Ka suur
osa Saksamaad heitis Kalwini usku. Saksa maalsete kogu—-
duste tähtsam usutunnistuse raamat on Heidelbergi katekismus.

Protestantlaste suur kogudus on seega üks kaksik-kogudus.
Neid kogudusi ja inimesi, kes Kalwini ja tema meeleliste möjul
ja hoolekandmisel puhastatud usu wastu wötsiwad, kutsutakse
puhastatud usulisteks ehk Kalwini usulisteks (Refor—-
mierte, pevopuarx), teisi, kes sedasama Lutheruse ja tema meele—-

liste möjul tegiwad, Lutheruse usulisteks. Mölemaid
kokku hüütakse ewäng eliusulisteks ehk protestantlasteks
(wastawaidlejaks). Hakatuses, kui püütud ühendus ei siginenud,
asus ajuti kurb waimuwaen kaksikute wahele, nii et need, kes

söbrad pidiwad olema ja wennad wöisiwad olla, teine

teisega ei tahtnud sugugi kokku leppida. Mölemad läksiwad
lahus tööle, igaüks omas paigas, oma iseäralikkude omadustega
ja annetega. Aga elamises töi üks siht ja ühtlane püha
kirja juhatus, mis nagu üks hallik mölemid kosutas, nad jälle
korrale. Teine hakkas teise tööd tähele panema ja tänuga ka

oma elus seda tarwitama, mis teise juures head nägi olewat.
Waenu asemele asus mitmeti söbralik käeandmine. Nii sigines
aega mööda lugupidamine, lugupidamisest soöbrus. Ning see
söbrus, mis nii ajajooksul kaswis, öitseb köige lopsakamalt just
seal, kus ta ilma kirjutatud kontrahita wabalt loidab.

$ 44. Usupuhastus Eesti-, Liiwi- ja Kuuramaal.

Wäga waratselt jöudis usupuhastuse laene Saksamaalt
Läänemere maadele ja walmistas siin löhutud, piinatud ja
rikutud pinnal uut aega. Terwe keskaeg oli neis maades ala—-
listes woitlemistes ordo ja peapiiskoppide wahel ära kulunud.

Hakatuses loeti peapiiskoppisid maawalitsejateks. Ordo oli nende

alam ja teenija. Selles möttes asutaski Albrecht Buxhöwden
ordo: Ta pidi teraw möök olema piiskoppide käes niihästi
kangekaelsete Eestlaste kui ka muude wastupanijate wastu. Aga
niipea kui suur Eesti söda löppis, pööris moöök oma waheda
tera peremehe wastu. Ordo jöud töusis iga aastaga. Wägewam
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ei tahtnud enam noörgema teener olla. Wöitlemine ordo ja
piiskoppide wahel algas aastal 1328 ja kestis umbes kakssada
aastat. Alles ordomeister Walter von Plettenberg (1494—1535)
waigistas pisut waenu. Just sellel lühikesel rahuajal külwati

ruttu usupuhastuse seeme.
Andreas Knöpken, kooliöpetaja Saksmaalt, tuli oma

endiste öppijate kutsumise peale Riia linna ja tegi tasasel kombel

ewangelijutlustega hakatust (a. 1521). Tema abiline Sylvester
Tegetmaier sünnitas hakatuses oma walju, sönaga rohkesti
pahandust. Rahwas tormas kirikutesse, kiskus pildidseintelt ja
purustas nad ära. Aga linnawalitsus sallis seda. Linna

kirjatallitaja Lohmüller loõi usupuhastajate kilda, hakkas oma

käe peal nende politikaliseks asjatallitajaks ja soowitas uut

öpetust linnale ja ordomeistrile Plettenbergile. Tehti siis ka

Riia linnas, peapiiskopi ja preestrite suureks pahanduseks, usu—-
puhastajatele warsti tähtsamate kirikute uksed lahti. Ahwar—-
dustega ja sajatustega läksiwad preestrid suures kiriklikus rongis,
lipud ja pildid ees, linnawärawast wälja. Keegi ei palunud
neid jääma. Oöse pimedas pugesiwad nad ise jälle tagasi.
Hiljemalt asus Lutheruse öpilane Dr. theol. Bries mann Riia

linna ja seadis kirikuolu korrale. Mungad ja nunnad kadusiwad
kloostritest. Lohmüller seati esimeseks superintendendiks.

Tartus ja Tallinnas woeti puhastatud öigeusk selsamal
ajal wastu. Linnadel oli suur woli käes. Teiste wolipidaja-
tega, nagu piiskoppidega, ordoga ja rüütlitega elasiwad nad ena—-

miste rohkem waenus kui söbruses. Nii polnud neil ka asja
piiskoppisid kallistada. Köik linna kirikud, nii hästi Tartus kui

Tallinnas, anti lihtsalt nöuukogu wolil ewangeli öpetajate tar—-
witusele. Ainult doomkirikud jäiwad weel esiotsa katoliklaste
kätte. Piiskopid ei annud küll oma ametit mitte käest, aga
waimulikust walitsusest jäi neile paljas nimi. Lutheruse usu
walitsus jäi puuduliseks ja segaseks; linnades langes suurem woli

linnawalitsuse kätte, maa tarbeks asutati hiljemalt konsistorikoh—-
tud ja superintendendi amet.

Eesti ja Läti kogudustes ei edenenud usupuhastus nii ruttu;
seal ilmusiwad nimelt keelelised raskused. Ewangeliusk nöudis hoo—-
last Jumala söna kuulutamist, rahwale arusaadawas keeles. Seda

nöõudmist polnud uuel kirikuwalitsusel Eestlaste ja Lätlaste kohta
mitte kerge tätta. Maal ja linnades oliwad juba katoliku ajast
Eesti ja Läti kogudused. Neile kulus nüüd öpetajaid, kes nende



123

keelt möistsiwad. Köik ewangeliusu öpetajad tuliwad Saksamaalt
ja oliwad seega maarahwale umbkeelsed. Jutluse koörwal nöudis

uus Jumala teenistuse kord ka koguduse laulu. Seal oli

umbkeelsetel öpetajatel palju muret ja waewa ja wähe abi woli—-

pidajate poolt. Köik raamatud puudusiwad. Rahwa keelt wois

ainult rahwa suust pikkamisi kuulmise waral öppida. Möningad,
noored öpetajad, saiwad rahwa keele siiski ime ruttu kätte.

Esimene Läti öpetaja Riia linnas oli nii osaw, et oma kogu—-
dusele wäga waraselt Lätikeelse laulukogu kätte muretses (1524).
Suurem hulk öpetajaid ei saanud aga rasketest keeltest sugugi
jagu. Eestlaste ja Lätlaste seast noori mehi öpetaja ameti

peale walmistada, mis loomulik oleks olnud, ei sallinud woli—-

pidajate linna- ja maawalitsejate meel. Molemad rahwukesed
oliwad wabade inimeste kirjast juba mönda aega maha kustu—-

tatud ja noortel petajatel polnud mingisugust woöimust, neid

alatumast järjest peasta. — e —

Aga ewangeliust leidis köigist takistustest hoolimata Eest-
laste ja Lätlaste keskel ometi wastuwötmist ja oöige lahket ning
rõömulist. Mis pöhjusel? Kolmsada wiiskümmend aastat juba
kestis raudne ike. Eestlane ja Lätlane oli maani maha röhu—-
tud, ta hingeelu tarretuses. Jumalakartust ei tundnud wali

möisnik ega korratu piiskopp. Ilmlik ja waimulik walitsus
imes ühtlasi rahwa üdi; ja kui kadedus wolipidajad tülisse ajas,
siis kandis talurahwas waenukulud. Ei olnud halastajaid, ei

hoolitsejaid, ei eestkostjaid, ei usutroosti. Usupuhastusega ilmus

orjadele JFumala arm, pani südametes tarretanud were

käima, äratas elulootuse. Kaunimat troosti ei woinud keegi
röhutud rahwale pakkuda kui seda, et taewas Jumal on, kes ise
oma körwaga inimese hädakisendamist kuuleb, kes halastab ja
Kristuses orjad wangist peastab. Seda troosti pakkus ewan—-

geliusk oma lihtsas kuulutuses. Sest oli küllalt. Surnud luu—-

desse puutus Issanda tuul, neis algas liikumine.

Wäljamaalt tulnud öpetajad hakkasiwad kohe koolisid
nöudma ja rahwast ise usuöpetuses koolitama. Ei nad leidnud

aga mingisugust toetust. Eestlastele trükiti siiski öpetajate hoo-
litsemisel aastal 1553 katekismus ja Lätlastele pisut hiljemalt
wäikene ewangeliumi- ja epistliraamat ning pandi seega mölema

rahwa kirjandusele alus. Edasi ehitamise sulusiwad soöjad ja
waenud tükiks ajaks kinni. Pöhjatumad hädad tuliwad rahwast
uuesti katsma. Aga täiesti lämmastatud ei saanud köiges kur-
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namises eluleek; ta jäi tuha alla öhkuma, kuni päew joudis,
kus ta ilmsi oma elulist olemist woöis näidata.

Wiletsused töusiwad ordomeistri Plettenbergi poolikust
olemisest. See lonkas usupuhastuse asjus kahele poole. Ta ei

julgenud katoliku usust täiesti lahkuda, ei julgenud ega suutnud
usupuhastuse liikumist aga ka mitte ära keelata. Hölpsasti oleks

Plettenberg woöinud piiskoppide walitsuse hoopis ära kaotada ja
köik ilmliku woli oma kätte wötta. Linnad ja rüütlid oliwad

sellega nöuus, aga Plettenberg poikles. Taga läksiwad tülid

linnade, piiskoppide ja rüütlite wahel päew päewalt suuremaks.
Elatanud ordomeister ei saanud neist enam jagu. Pärast Plet-
tenbergi surma polnud korratumal olekul enam otsa ega määra.

Waenlased piiri peal: Wenelased, Poolakad, Leedulased, Roots-

lased ja Daanlased ootasiwad osa. Waen Wenelastega algas
koöige esmalt. Wenelastele anti ennegi mönda korda ehk küll

törkudes maksnu. Nüüd noöudis Iwan Hirmus tingimata alla—-

heitmist ja kui nöudmist ei täidetud, saatis ta oma waenuwäed
maad laastama (a. 1558). Wastupanemise jöud oli koguni
wähene. Hüüti Saksa keisrit appi, see oli isegi Türklase käes

suures hädas. Ka mujalt ei leitud awitajaid. Maa sai hirm—-
sasti ära laastatud, enam kui pool osa rahwast langes waenus.

Wenelase alla aga ei tahtnud wolipidajad ennast mingi hinna
eest anda. Nad tegiwad wiimati hullu tüki ja müüsiwad oma

maad ära, jaolt Holsteini herzogile Magnusele, jaolt Poola ku—-

ningale Sigismund Angustile. Tartu linn ja ümberkaudne
maa jäi Wene suurwürsti alla.

Herzog Magnus ei suutnud oma osa kudagi kaitsta. Tal—-
linn ja Eestimaa andis enese 4. Juulil 1561 Rootsi külge.
Kuuramaa mdöistis wiimane ordomeister Gotthard Kettler
weel wiimsel tunnil Poola kaitsmise all enesele herzogiriigiks
teha ja seega hulga wiletsuse päiwi maast ja rahwast eemal

hoida. — Puhastatud usk sai tema ajal Kuuramaal walitsema.
234 aastat kestis seal herzogide walitsus; aastal 1795 sai maa

Wene riigi külge liidetud.
Liiwimaa tegi Poola kuningaga Sigismund Augustiga

allaandmisel (a. 1561) suure rigikontrahi, privilegium Si—-
gismundi Augusti, aga wiletsus kaswis weel suuremaks.
Suur Poola-Rootsi söda 1600—1629 pani esmalt wiletsusele
krooni pähã, saatis aga Liiwimaa (a. 1629) Rootslaste kãtte ja seega
tuli nüüd ka Liiwimaal uus aeg, mis Eestimaal juba oli alganud.
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Röömuga ja hoiskamisega woeti Rootslased wastu. Nad

ilmusiwad peastjana. Rootsi walitsus täitis maa wastu oma

kohused truuisti. Nimelt kalli kuninga Gustav Adolfi hoole—-
kandmisel algas Liiwimaal nobe kiriklik elun. Üleüldne kiriku—-

katsumine ehk loetamine awaldas, et kirikuolu waja alusest peale
uuesti ülesse ehitada. Jumalakojad oliwad waremetes, koolisid
maal polnud olemaski. Opetusest woõi Jumala soöna tundmisest
ei woöinud juttugi olla. Korraldati siis koöige pealt kirikuwalit-

sus ja seati maal praostid oõpetajate ja koguduste ülewaataja-
teks. Tartus awati ülikool (a. 1632). Ka püüdis riigiwa—-
litsus talupoegade seisukorda kergitada ja muutis pärisorjuse
teoorjuseks. Opetajad ei jäänud hoolekandmises riigiwalitsusest
mitte taha. Sinotid pandi käima ja püüüti neil ühel noöuul ja
meelel usuelu edemist. Eesti ja Läti koguduste kohta ilmusiwad
endised takistused. Opetajate keelepuunduse körwal käis suur
raamatute puundus. Raamatuteta jäi köik öpetus nagu ohu sisse
ja nimelt piiblita polnud ewangeliusul weel mitte täieline

nägu. ÜUlem mure oli nüüd rahwale raamatuid muretseda.
Opetaja Heinrich Stahl Eestimaal seadis ühe Käsi- ja
Koduraamatu kotkku, kus ewangeliumid, epistlid, Kristuse
kannatamise lugu ja möningad Taaweti laulud sees oliwad ja
andis selle raamatu trükki (a. 1632). Sarnase töö toimetas

öpetaja Rossinius Wöru murdele. Neid raamatuid oli köige
pealt öpetajatel endil waja. Stahl pakkus neile keeleöppimise
kergituseks weel oma grammatika ja tarwituseks jutluse raamatu.

Läti keeles ilmus öpetaja Glücki toimetnsel uus testament

(1685) ja warsi ka terwe piibel (1689). Wöru murdes andis

öpet. Adrian Virginius wastse testamendi trükki (a. 1686).
Tallinna murdeline uus testament oli petaja Hornungi wäsi—-
mata hoolel käsikirjas trüki tarbeks juba mönda aega walmis,
aga mitmed pahad takistused ja nimelt suur Pohja söda keelas

trükkimist.
Rootsiwalitsuse hoolekandmine talu- ja linnarahwa seisu—-

korra eest ärritas omawolilist Eesti- ja Liiwimaa rüütlikonda.

AÄrritus läks rääkimata suureks, kui riigiwalitsus köik möisad,
kelle omandusekirjad mitte selged polnud, kroonumaadeks tegi.
Rüütlid hakkasiwad wastu. Selle peale kaotati rüütlite walit—-

sus hoopis ära. Rootsi seadus astus Saksa seaduse asemele,
Roosi ametnikud ja kohtunikud saadeti maale. Rüütlid otsisiwad
abi. Pohja soöda oli just algamas. Rüütlite saadik Johann
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Patkul juhatas nüüd keisri Peetri silmad Läänemere maade
poole. Eesti- ja Liiwimaa tehti uuesti söjatallermaaks. Suur
oli wiletsus ja häwitaw see söda. Wiimati Nystadti lepingus
(a. 1721) saiwad Läänemere maad Wene riigi külge kinnitatud.

Eesti ja Läti rahwa pölw läks esiotsa Wene walitsuse all

jälle koguni raskeks, sest nad langesiwad uuesti rüütlite täielise
woli alla. Siis aga pööris lugu. Keisri Aleksandri I. noöud—-

misel loöigati köied katki ja orjadest tehti aega mööda wabad

inimesed.
-

8 45. Usupuhastamine Rootsi-, Daani-, Norra—-
ja Poolamaal.

Kaks wenda Olew (Oluf) ja Lars Peterson kandsiwad Wit-

tenbergist, kus nad üliöplasena usklikuts saiwad, ewangelioöpetuse
Rootsi, oma kodumaale. Neid awitas ja toetas piiskopi
asemik Lars Anderson. Rootsimaa oli parajasti paawsti wande

all, kui usupuhastus seal liikuma hakkas. Peapiiskopp Gustav
Trolle ei saanud riigiwalitsejaga Sten Sturega mitte korda.

Paawst püüdis peapiiskoppi oma wandega awitada. Paawsti
wande töttu tuli Daani kuningas Christian 11, heitis Rootsi
maa oma alla (a. 1520) ja lasi Stotholmi linnas 600 ülemat

Rootslast ära hukata. Gustav Wasa peasis digel ajal Saksa—-
maale. Pärast kogus ta soõjasalga, ajas Daanlased maast wälja
ja rahwas tostis ta (a. 1523)ühel meelel kuningaks. Satsa—-
maal tutwus as Gustav Wasa ennast ewangeliusuga. Tema
läbi sai usupuhastamine Rootsimaal korda saadetud. Wasa kut—-

sus Petersonid omale awitajaks, nimetas Olewi Stokholmi linna

öpetajaks ja Larsi Upsala ülikooli professoriks, Andersoni aga
seadis ta omale kantsleriks. Aastal 1524 toimetati Stokholmi
linnas awalik waidlus, kus usupuhastajad wöidumeheks jäiwad.
Anderson toölklis nüüd uue testamendi ja Petersonid wana tes—-

tamendi Rootsi keelde. Aga rahwas ei raatsinud katoliku usust
lahtkuda ja ülbed piiskopid tegiwad kuningale palju raskust.
Riigipäewal Westeräsi linnas (a. 1527) pani Gustav Wasa
seepärast pisarsilmil oma krooni maha. Aga nüüd ärkas rah-
was korraga ja armastuses oma kuninga wastu raputas ta

Room ikke enesest ära. Kuninga hoolde anti, usuasjus oma

tahtmist mööda walitseda. Lutheruse ja Melanchthoni juhatusel
toimetati nüüd usupuhastus terwel maal korrale; keegi ei seis-
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nud enam wastu. Rootsimaalt kanti puhas ewangeliöpetus ka
Soomemaale. Pärast püüdsiwad jesuitlased küll weel segadust
teha. Gustav Wasa teine poeg Johann I heitis salaja jesuit—-
lase Possevini toimetusel ja meelitusel katoliku usku ja tema

poeg Sigismund tunnistas enese koguni awalikult katoliklaseks.
Aga riigipäewal (a. 1604) heitsiwad seisused Sigismundi troo—-
nilt ning walisiwad ta onu, kindla protestantlase Karl IX Rootsi
kuningaks. Usupuhastus sai Rootsimaal wäga kauni ja kindla

järjele ja Rootslased peastsiwad ewangeliusulised niihästi Eesti—-

ja Liiwimaal katoliklaste lmmatusest, kui ka kurwal ajal Satsa—-
maal kolmekümne aastases soöjas (kuningas Gustav Adolhf).

Daanimaal rikkus kuningas Christian II oma kahepoolse
olekuga usupuhastuse hakatust. Rootsimaal sobitas see kuningas
katoliku piiskopidega söbrust ja ootas neilt oma woimule kasu;
Daanimaal jälle loõi ta sellesama püüdmisega usupuhastajate
poole. Pahura palk oli kolmekümne aastane wangipöli, wangis
ta ka suri. Otsekohene truu usupuhastuse soöber aga oli kunin—-
gas Friedrich 1, kes Christiani asemele kuningaks waliti (a. 1524).
Tema walitsuse all laotas auumeeleline Hans Tau sen ewan—-

gelļpetuse Daanimaal laiali. Riigipäewal (a. 1527) kuulutas
ettewaatlik kuningas usuwabaduse, piiras piiskopide woli, andis

preestritele luba abielusse heita ja munkadele kloostrist wälja
minna. Püha kiri pandi Daani keelde ümber, jutlus ja kiriku—-
laul wöeti Jumala teenistuse korda ülesse. Kloostrite warandus
jaotati tarwitust mööda ära, asutati nimelt selle waranduse abil
koolid ja trükiti raamatud. Keegi ei kahetsenud, et puhastatud
usk oli wastu wöetud, igal pool tärkas roöömus usuelu. Daani

walitsuse all seisis seda puhku ka Norramaa. Seal leidis

usupuhastus kohe hakatuses lahket wastuwötmist.
Poolamaale toodi usupuhastus kolmest küllest: Wittem—-

bergist, kus hulk noori Poolakaid öppimas käisiwad; Böömi
maalt, poõgenejate Böömi wennaste läbi, keda kodumaal öelasti
taga kiusati; ning wiimati Schweizi maalt. Protestantlased ei

möistnud aga teine teisega mitte kokku leppida, seelbi kahan--
dasiwad nad ise usupuhastuse möju. Kuningad seisiwad küll
läbistikku köik usupuhastuse wastu, aga seisuste nöudmisel anti
riigiwalitsuse poolt (aastal 1573, pax dissidentium) katolit-

lastele ja protestantlastele ühesugused digused ja seda lepingut
kinnitas iga uus kuningas wandega, nũü kaua kui Poola riik
jalal seisis.
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$46. Jesuitlaste ordo ja Tridentini kontsiil.

Ewangeliusk leidis nii laial piiril lahket ja röömulist
wastuwötmist, et näis, kui peaksiwad katoliku kiriku päewad
loetud olema. Isegi Italia ja Hispania maal, otse watikani
akende all, asusiwad uued perekad protestandikogudused lootus—-

rikkalt elama. Piiskoppidel ja preestritel polnud enam täit

julgust wastu hakata. Hulgad neist jäiwad tasa ootama, kuni
asi selgub, ja oliwad walmis isegi tarwilisel korral ewangeli-
usku wastu woötma. Kohmetus ei kestnud kaua. 16. aastasaja
keskel algab katoliku kiriku rüpes käre wastuliikumine, elu kohen—-
damine ja parandamine. Protestantlased törjutakse laial rinnal

Italias, Hispanias, Prantsuse, Baieri ja Austria maal tagasi.
Katoliku kirik wötab raudse armuta käega neis maades wöimuse
oma pihku, heidab pehmuse, hooletuse, korratu oleku enesest ära

ja noöõuab köikide poolt tingimata allaheitmist. See on katolik-

laste usuparandus. Ewangeliusu najal ta algas ja ewangeliusu
wastu käis selle paranduse siht. Tema sütitajad ja kandjad
on esimeses reas jesuitlased.

Kuulsa ja kardetawa jesuitlaste ordo asutaja Ignatius
Loyola on Hispania soost, rüütli poeg, sündis aastal 1491.

Ta sai kuninga kojas kaswatatud, sirgus tubliks waenuosawaks
rüütliks ja wäledaks meheks. Söojas saadud haaw tegi ta

wigaseks ja pani rüütlielu tee kinni. Haiguse ajal töusiwad,
katoliku pühade meeste elulugusid lugedes, köiksugused mötted ta

pähä. Rüütlielust ja moöoögaosawusest auuahnel ja kuulsuse—-
himulisel mehel enam auupärga polnud loota. Raamatutest
nägi ta, et pühadel meestel ka oma kuulsus on. Sarnast
kuulsust wöis ka wigane mees kätte saada. Warsti torkas tall

himu meele, ka pühaks meheks saada. Poödemise löpul wöttis

Loyola kohe waimuliku rüütli harjutused käsile: peksis ennast,
paastus järgesti, walwas ja nälgis. Oma lihäsuretaja piinas
tuletab ta Lutheruse kloostrieln meele. Aga wahe mölemate

wahel on suur. Lutherusel polnud mingi auuahnust, ta püüdis
piinal patust lahti saada ja otsis rahu Jumalaga; Loyola jälle
noõudis inimeste ja Jumala ees püha mehe hiilgust.

Kodumaalt rändas Loyola Jerusalemma ja tahtis seal
waimulikule tööle hakata. Aga haritud Arablaste sekka ei

koölwanud wähäse haridusega rüütel mitte. Ta tuli tagasi,
oöppis Pariisis suure usinusega ja hoolega, kuulas ülikoolis ette-
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lugemisi ja hakkas ka jutlusi pidama. üÜlikoolis leidis Loyola
moöningad noored mehed, kes temaga nöuusse loiwad, nende

seas pärastise kuulsa India missionari Franz Xaveri. Nad

astusiwad seltsi kokku ja toõotasiwad Montmartre kiriku maaaluses
kabelis Jeesuse Kristuse rüütliks hakata (a. 1534). Kristuse
söjalised lubasiwad nüüd ka Kristuse maapealsele asemikule söna—-
kuuljad teenrid ja alamad olla; umbusu wastu ristirahwa seas ja
paganate maal püha söda alustada. Paawst kinnitas ordo (1540).

Jesuitlane kannab musta ordoriiet, ei tunne omas tege—-
wuses söbra ega sugulast, ei nöua muud auu ega wara kui oma

kiriku wäge ja hiilgust. Selle sihi kättesaamiseks nöu—-

takse iga ordoliikme käest wastutörkumata ja mötlemata söna—-
kuulmist ülemate wastu. Iga ülem ordoliige olgu alama ordo—-

liikme silma ees otse Kristus ise. Köik ordoliikmed jaotatakse
nelja liiki; ülemast liigist woetakse ordowalitsejad, alama liigi
osalised on liht teenijad, ei kanna ordoriiet, teeniwad salaja ja
tarwitatakse salakuulajateks. Ordo eesotsas seisab ordokindral.

Ordoliikmetel endal tahtmist ega südametunnistust ei tohi olla.

Nende tahtmine, püüdmine ja südametunnistus saab ordoülema

poolt neile määratud. Ordokindral seisab paawsti woli all.

Jesuitlaste ordo tarwitab ainult osawaid, tarku, kawalaid ini—-

mesi. Igaüks peab kindla reegli järele ennast niikaugele harju—-
tama, et ta uhke ja alandlik, pehme ja wali, tagasihoidlik ja
hakkaja, tossike ja kawal wöib olla. Jesuitlaste asupaik pole
mitte kloostrimüürides, waid igalpool maailmas inimeste keskel,
kus neid just ordoülem tarwitab. Köigist seisustest ja ametitest
wötawad nad liikmeid wastu ja tarwitawad neid jälle koöiksu—-
guste ametite peale. Ka umbusklikkudega ja katoliku usu was—-

tastega woiwad nad ümber käia ja söbrust sobitada. Liikmete

arw on piirita.
Würstide ja kuningate ligikonnad kubisesiwad warsti jesuit-

lastest; pihtiisade, preestrite ja nöuuandjate kohad kiskusiwad
nad oma kätte ja meelitasiwad ka mitmed kroonitud pead enda

liiki. Kuna toores harimata munk ülemates seltskondades sugugi
ligi ei lastud, leidis peenikene, tark ja haritud jesuitlane igal
pool lahtised uksed ja röömsa wastuwötmise. Kuna nad ühel
pool riigiwalitsused oma moju alla surusiwad, katsusiwad nad

teisel pool niisamati noore soo kaswatamist oma kätte saada.
Selleks muretsesiwad nad olewates koolides ja ülikoolides öpe—-
kohad oma ordoliikmete ktte ja asutasiwad ise hulga koolisid.

(Kirikulugu.) 9
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Ordo kaswis äraarwamata ruttu ja laotas tiiwad üle maailma
laiali. Jesuitlased oliwad öige paawsti parem käsi ja püüdsiwad
igaühte Rooma ikke ja paawsti wöimuse alla saata. Selleks
otstarbeks tarwitasiwad nad koöiki abinöuusid, lubatuid ja luba—-
mataid, häid ja halbu. „Tarbe pühendab tarbenöuu.“ Armas—-

tuseta ja halastuseta, köiki loomulikka, inimlikka ja jumalikka
kohusi ja öigusi körwale heites sammusiwad nad oma rada.
Nad kölbasiwad igale poole, paganaid ristiusku pöörma ja pro—-
testantlasi röhuma. Suurt kahju tegiwad nad ewangeliusule.
Italias, Hispanias, Baieri ja Austria maal sai nende läbi

protestandi usk peaaegu sootumaks ära kaotatud. Jesuitlased
möistsiwad oma wastasid ikka nende endi soöjariistadega suruda.
Hoolitsesiwad protestantlased kooli de eest — jesuitlased sead—-
siwad neile oma koolid wastu, nöudsiwad protestantlased
teaduse edenemist — jesuitlased niisamati; püüdsiwad protes-
tantlased jutluste waral rahwa seas usku äratada — jesuitlased
tegiwad ka jutlusi.

Kus tähendatud tee pikaline ja waewaline näis, ja käre—-

damaid abinouusid tarwitada wööis, seal wöeti kahtlemata wägi—-
wald ja tagakiusamine appi. Seepärast kwad soöjad, mässa—-
mised, salatapmised, werewalamine sagedasti jesuitlaste kannul.
Nimelt tunnistawad werise Maria teod Inglismaal, herzogi
Alba teod Hollandi maal ja werepulmad Prantsuse maal jesuit-
laszte mbiu ja waimu

—

Paawst ja katoliku usk ärkasiwad jesuitlaste mõjul uimas-
tusest, woli anti jälle köige auuga paawsti kätte, leiged ja toör-
kujad piiskopid saadeti körwale. Julgus, elu ja liikumine tõu-
siwad päew päewalt paawstlaste seas..

Setri trriei Utib —1668) niitas katolikul
kirik, et ta oma endisest rajast mitte ei lahku, oma endistest
nöudmistest ei tagane. Köik uuendused ewangeliumi poole
lükati kärsitult körwale, aga köik senised kiriklikud seadlemise
ja öpetused tehti selgemaks ja waljumaks, pöliseks, ja piirati
protestantlaste wastu ära. Paawsti woli kirikuwalitsuses tehti
weel kindlamaks ja laiemaks. Usu ja elu möödupuuks ei seatud
mitte püha kiri, waid wanad kiriku oöpetused (traditio),
nagu sinotite otsused ja paawstide seadlemised; kinnitati uuesti

seitse sakramenti, preestrite poismehepoli, missaohwer, puhastu
tuli, pühade ja jätiste auustamine, kloostrid, peastumüük.

Nönda sai katoliku kirik Tridentini kontsiilil selged kindlad
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seadused, ja et mitmed korratud olekud ka körwale heideti, tegew
waim igal pool katoliku kirikus maad wöttis, siis ei läinud

usuparandus katoliku kirikust ometi mitte päris puutumata
mööda, ka see kirik sai endale teise uuendatud näo.

47. Ewangeliusu kogudused Prantsusemaal.

Ewangeliusulised Prantsusemaal kannatasiwad hakatusest
saadik palju waewa, häda ja tagakiusamist. Kuningas Franz1
(1515—1547) röõhus neid tule ja möögaga, wangistusega ja
piinaga. Jumala teenistusi awalikult pidada ei sallitud. Ainult
metsades, koobastes ja waremetes mahtisiwad usklikud kokku tulla

ja neiski paikades ainult ööaegu. Ewangeliusulisi kutsuti Hu—-
genotlaseks. Röhumisest ja hädast pölew Kristuse armastus

ei hoolinud ja tagakiusamine kaswatas aina usklikkude arwu.

Laiali pillatud hinged kogusiwad uutes asupaikades ikka jälle
uuesti kogudusteks kokkü. Hugenotlaste elaw usk ja truu Ju—-
mala armastus paistis nii läikiwalt inimeste silma, et palju
wastaseid nende liiki loõi ja tagakiusajatest sagedasti südikad usu—-
wöitlejad saiwad. Mönes kohas oliwad terwed külad ja linnad

Hugenotlasi täis. Genfis ei wäsinud Kalwin oma usuwendi
Prantsusemaal kirjalikult ja suusönal kinnitamast ja trööstimast,
tema körwal Beza.

Aegamööda hakati ka priskesti awalikka Jumala teenistusi
pidama. Hulgad walitsuse ametnikud hoidsiwad ise ka ewange—-
liumi poole.. ;

Ketserikohtud ei suutnud enam usklikkudest jagu saada, ehk
küll piinad ja poletamised ühte soodu edasi kestsiwad ja sadade
kaupa inimesi tuleriidale saadeti. Ka järgmise kuninga Hein—-
rich I (1547 —1559) all polnud paremat pöõlwe. Kuid ewan—-

geliusk kosus priskesti. Juba mitmed kuningliku perekonna liik—-

med lugesiwad endid puhastatud usuliste kilda. Katoliklased
jäiwad muresse ja kartma. Kuningal oli wiimati nöuu köiki

ewangelimeelelisi wangi wötta ja ära surmata. Surm keelas

teda kurja nõuu täitmast. Heinrichi lese Catharina de Medici ajal
löppes Hugenotlaste kannatus. Möok tösteti mööga wastu. Hir—-
mus werewalamine Vassy linnas (1562), kus Hugenotlased
halastamata kombel ühes küünis Jumala teenistusel ära tapeti,
andis awaliku soöõjale asja. Hugenotlaste söjapealikud oliwad
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Nav'arra printsid ja wana hallpea admiral Coligny, kato—-
liklaste juhatajad jälle herzogid de Guise.

Kümme aastat peeti awalikku waenu. Hugenotlased sai—-
wad wiimati usuwabaduse ja täielise eluöiguse. Sellega ei lep—-
pinud kuninganna. Ta wihkas Hugenotlasi hirmsasti. Tema

meelest polnud nad mingisuguste öiguste waid ainult hukkamise
wäärilised. Peeti nöuu, neid salaja ühe korraga mööga alla

wotta. Noor kuningas Karl IX (1560—1574) löi ka halwa
ema nouusse. Koöige esmalt meelitati Hugenotlased Pariisi
linna ja tehti nad söbruse ja auustamistega hästi julgeks. Ku—-

ningas pakkus neile igawest rahu. Selle kinnituseks ja pandiks
pidi prints Heinrich Navarra kuninga öega Margaretaga laula—-

tatud saama. Pulmapiduks kutsuti koik Hugenotlaste eestwötjad
Pariisit ja woeti seal suure lahkusega ja auustusega wastu.
Mitmed loõiwad pea kartma, aimasiwad pettust ja pogenesiwad
aegsasti. Augusti kunl a. 1572 peeti pulmad ütlemata toredusega.

Möni päew hiljemalt lasti uulitsal pistoliga kaks pauku
admiral Coligny pihta ja haawati ta käewars. Kuningas kur—-

justas wäga ja töotas kurjategijaid, kui neid kätte peaks saa—-
dama, raskesti nuhelda. Kuid üleüldne tapmise päew oli juba
salaja ära määratud. Augusti kuu 24. päewal süda öösi anti

lossikella helistamisega tapmise märk. Suurel parwel jooksiwad
mörtsukad tööle. Uulitsad pandi kettidega kinni ja törwalontide

walgusel algas jäle tapmine. Coligny oli juba magamas.
Teenrid ja soöbrad äratasiwad ta ja sundisiwad pögenema. Ad—-
miral käskis neid igaühte iseennast peasta, ise jäi rahuliste
moörtsukaid ootama. Need tormasiwad pea tuppa, pistsiwad ta

surnuks ja wiskasiwad keha aknast wälja. Keda iial uulitsal.
kätte saadi, see surmati. Niisamati käisiwad tapasalgad majast
majasse tapmas. Weri jooksis jögena, kellegi peale ei heidetud
armu. Noore abielupaari lossis ja nende silmade ees tapeti
puhastatudusulisi. Kuningas Karl IX surmas oma lossi aken—-
dest pistoliga pögenejaid. Heinrich Navarra ja prints de Conde

jääti elusse. Neile anti walida, kas katoliku usk woi eluaegne
wangipoõli? Moölemad peastsiwad endale wabaduse ja Hugenot-
lastele eestwoötjad katoliku usku astumisega.

Colygny pea saatis kuningas paawstile kingituseks. Paawst
lasi suure tänupüha pühitseda ja mälestuseraha lüüa. Kaheksa
päewa kestis mujal riigis tapmine ja 20,000, teiste sönumete
järele 100, 000 Hugenotlast, saiwad ära surmatud.
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Kuninga jakatoliklaste rööm oli suur, aga warane. Wäi—-
kene osa protestantlasi löppes, kaugelt suurem osa jäi järele.
Karl IX roojastas oma nime jäädawalt. Südametunnistus
koormas teda raskelt päewad ja ööd, kuningas kuiwas ja ködu—-
nes, ja suri meele ära heitmises, alles 24 aastat wana (1574).

Wöitlemised algasiwad uuesti. Järgmine kuningas Hein—-
rich II (1574—1589) aga kartis oma soöbru, Guise herzogisid
weel enam kui Hugenotlasi ja lasi nad ära tappa. Ta ise lan—-

ges jesuitlase Jakobi Clementi noatera all (1589).
Kuningliku krooni päris nüüd endine Navarra prints Hein—-

rich IV (1589 —1610). Wastutahtmist saadud katoliku usu oli

ta taga jälle maha jätnud. Aga kuningaks töustes ei suutnud
ta muul wiisil werist soöda ja wastupanemist löpetada, kui seega,
et wabatahtlikult uuesti katoliku usku heitis. Oma endisid usu—-
wendi ei unustanud ta seepärast mitte ära ja aastal 1598 andis

ta Hugenotlaste kaitsmiseks kuulsa Nantesi käskkirja, mille

tõttu ewangeliusulised Jumala teenistuse lonl, möned kindlad

paigad ja katoliklastega ühesugused kodanikudigused saiwad.
Heinrich IV järeltulija Ludwig XIII ( 1643) ja tema mi—-

nister Richelieu (ütle Rischeljö) all algas uus röhumine, werised
tapmised ja waenud. Ludwig XIV ( 1715) püüdis oma roppu elu

ketserite häwitamisega kiriku silma ees wabandada ja kaunistada.

Ta pani Hugenotlaste linnadesse ja küladesse toored dragoni—-
soldatid elama (dragonadid). Need kiusasiwad, näljatasiwad ja
teotasiwad oma roppusega Hugenotlaste perekonde. Piinamisel
hirwitasiwad nad: „Surege, wöi saage katoliklaseks!“ Nantesi
käskkiri tehti tühjaks (a. 1685) ja sest ajast algasiwad Prant—-
susemaal alles päris werepulmad. Dragonite salgad suuren-
dati, wanemate käest wöeti lapsed ära, wanemaid endid piinati,
pöletati, ratastati, tapeti umbkaupa, wõi weeti wangikodadesse
ja saadeti wangilaewadega merele aerusid tömbama. Tuhanded
pögenesiwad metsadesse ja mägedesse; ka seal peeti jahti nende

peale ja lasti maha nagu metsalindu. Iga pool jooksis ewan—-

geliusuliste weri jögena. Ühes ainsas maakonnas (Languedoc)
tapeti 100,000 protestantlast. Nende kirikud ja koolid häwi—-
tati ära; midagi märki ei pidanud ewangeliusust järele jääma.
Wäljarändamine keelati köwasti ära, siiski jätsiwad 600,000

Hugenotlast oma kalli isamaa maha, enamiste wirgad käsitöö-
lised, aga ka 15, 000 möisnikku, ja poõgenesiwad suure waewa

ja hädaga Schweizi, Hollandi, Brandenburgi ja Inglismaale.
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Awalik ewangeliusu tunnistus kadus pea sootumaks Prant-
susemaal, ainult Cevenni mägedesse jäi salk Hugenotlasi, kes

moöögaga oma usu ja tunnistuse eest waprasti seisiwad, ja kel-
lest wäehulgad mitte jagu ei saanud. Neid kutsuti Kamisard—-
lasteks. Alles suurel Prantsuse mässamisel a. 1789 saiwad
ewangeliusulised koos koöikide teiste ususeltsidega täielised usu- ja
eludigused. Praegu asub ewangeliusulisi Prantsusemaal umbes

pool miljoni, arwu poolest küll wäikene salgakene, aga truuisti

peawad nad oma usku ülesse ja hoolitsewad wäga usu edene—-

mise eest.

S4B. Usupuhastamine Hispania-, Hollandi—-
ja Belgiamaal.

Prantsuse naabrimaad, löunas Hispania-, pöhjas Belgia—-
ja Hollandimaa, oliwad usupuhastuse hakatusel keisri Karl V

walitsuse ja pärast tema werehimulise poja Philipp 1I (1556
kuni 1598) all.

Kusagil maal polnud ketserid nii wihatud kui Hispania—-
maal. Selle maa ülem uhkus oli ta öige katoliku uskt. Aga
usupuhastuse walgus saatis oma kiired ka sinna maale. Luthe—-
ruse kirjad pandi Hispania keelde ümber ja loeti agarasti.
Keisri Karli V kaaslased, kes Saksamaa riigipäewadel Luthe—-
ruse öpetusega tuttawaks saiwad, kandsiwad kallist Jumala söna
seemet koju kaasa. Ketserikohtud süütasiwad küll ruttu tuleriidad

ketserite hirmutuseks pölema, aga surm ei kohutanud usklikka.
Juba Karl V walitsuse ajal muretseti terwe piibel Hispania
keelde. Kaks linna, pöhjas Valladolid, löunas Sevilla, oliwad

ewangeliusuliste pea kogumise paigad.
Philipp 1I wöttis ketserite kaotamise plaani mööda kätte.

Ehk küll ewangeliusulised wäga ettewaatlikult elasiwad, köik hoo—-
lega eemal hoidsiwad, mis katoliku usuliste silma pahandades
oleks wöinud puutuda, ja oma koosolekuid ainult salaja pida—-
siwad — ketserite nuuskijad oskasiwad neid leida.

Kes pogeneda ei suutnud, langes armuta surmale. Lühi—-
kese ajaga puhastas Philipp I oma maa ewangeliusulistest
täätesti. Aga ta kaotas seeläbi lugemata hulgad usinaid töö—-

kaid, kölblikka inimesi, ewangeliusulistest puhastatud maa jäi
weriwaeseks, ka Amerika kullawoorid ei möjunud, ja tänapäe-
wani on maa waene.
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Hollandi- ja Belgiamaal liikus juba wannasti ise—-
äraline elaw usuwaim. Aastal 1350 asutas Gerhard
Groot seal „üheelu wennaste seltsi,“ kelle liikmed hoolega
püha kirja lugesiwad, Jumala soöna tött uurisiwad ja waga
Jumalakartlikku elu elasiwad. Nende keskelt kaswasiwad mitmed

tähtsad mehed, kelle möju kaugele üle kodumaa piiride ulatas.

Need walmistasiwad omalt kohalt maad usupuhastusele, nönda

Toomas a Kampis, kelle raamat „Kristuse järelkäimine“
pea köikidesse keeltesse on ülesse pandud. Tähtsad on ka tark ja
waga Johannes Wessel ning kuulus keeletundja Erasmus

Roterdami linnast, kes esimese Greeka keeli uue testamendi

Baseli linnas trükki andis. Kunst ja teadus öitsesiwad maal,
sest et paawsti röhumist seal mitte liialt ei tuntudß.

Puhastatud ustk leidis koõige soojemat wastuwötmist. Prant-
suse maalt tnliwad Kalwini usulised, Saksa maalt Lutheruse
usulised maale. Aga wiimaselt poolt tükkis ka palju ümber—-

ristijaid sisse. Umberrisrijate keskel oli palju korratumat waimu

ja märatsemist. Nad sünnitasiwad paraku rohkesti segadust ja
takistasiwad seega ewangeliusu laiali lagunemist üle terwe maa.

Hiljemalt saatis Menno Simons ümberristijate seas küll

selgitust ja need, kes ennast tema ümber andsiwad koguda, saiwad
wäga wiisakaks koguduseks. Mennonitlasteks kutsutakse neid.

Aga wiga oli juba tehtud.
Antwerpeni linn, kuulus oma määratuma kaubitsemise

poolest, sai puhastatud usulistele kindlamaks pesapaigaks. Seal

asutati suured trükikojad ja trükiti suured hulgad ewangeliusu
oöõpetuse raamatuid, ka Schweizi- ja Saksamaa tarbeks. Aastal
1526 andis Jakob Liesvelt Hollandi keeli piibli trükki.
Ka William Tindali Inglis keeli uus testament trükiti seal.
Amsterdami linnas jälle trükiti Hispania keeli piibel.

Philipp 11. arwas oma kohuseks puhastatud usku Hollandi
ja Belgia maal niisamati ära kaotada nagu kodu Hispanias.
Hukkamise töö andis ta oma öe Margareta Parma ja
kardinali Granvella hooleks. Ketserikohtud pandi ametisse
ja asutati hulk uusi piiskoppkonde. Uuendus pahandas paljusid
katoliklasi niisamati nagu tagakiusatud protestantlasi.

Mitmed linnad löiwad lepingusse kokku oma wabaduse
kaitsmiseks ja jäleda kurjuse tagasi törjumiseks (1566). Leping-
lased noöudsiwad köigepealt ketserikohtute kaotamist. Neid hakati
Geusideks (ütle Göisideks) kutsuma.
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Usklikud wötsiwad selle lepingu peale toetades suurema
julgusega ewangeliöpetuse laiali laotamise käsile. Lageda taewa
all pidasiwad nad enamisti oma koosolekuid. Hermann Modet,
Petrus Dathenus ja Johann Arends hoolitsesiwad koöige möju-
kamalt puhta ewangeliumi kuulutuse eest. Paraku takistasiwad
märatsejad ümberristijad ühtelugu töeöpetuse möju. Prints
Wilhelm Oranien sundis nad küll rahule, aga hulgad tähtsad
mehed oliwad juba lepingust nende pärast lahkunud.

Nüüd saatis Philipp I. oma pealiku herzogi Alba

suure söjawäega köigile otsa tegema, kes mitte katoliklased ei

olnud (a. 1567). Suure wäe wastu polnud Wilhelm Oranienil

esiotsa wöimalik hakata. Ta poögenes ära Saksamaale. Alba
tappis ja möllas köige jäledamal kombel. Wöllad ja puud
oliwad alaloöpmata poodud inimesi täis. Alba kiitis ära—-

minnes, et ta kuue aastaga (1567—1573) 18,000 inimest
ära hukata lasknud. Aga öieti oli hukatute hulk palju suurem,
sest alaline söda ja nälg tappis inimesi omalt poolt. Wil—-

helm Oranien korjas Saksamaal söjawäe ja södis wäsimata Alba

ja selle järgmiste pealikute wastu. Aastal 1581 tösteti Wilhelm
Oranien maa walitsejaks, aga kolme aasta pärast tapeti ta

jesuitlaste össitamisel salaja ära (1584). Poeg Moritz ajas
soöda edasi. Philipp I. suri aastal 1598 koleda haiguse ktte.
Soöda aga löppis Hollandis alles aastal 1648. Hollandimaa
jäi ewangeliusku, Belgia aga katoliku usku.

849. Inglismaa.

Wiklefi päiwist saadik liikus Inglis maal püha kiri sala—-
mahti rahwa keskel ja kaunike salk inimesi toitis selle waran—-

dusega oma hinge. Usuliikumist maisel maal kuuldes töstsiwad
nad pead ülesse ja tänasiwad Jumalat, kes neid uue päewa
koitu näha lasi. Seni oliwad nad palju häda ära kannatanud.
Ehk nad küll tasa ja warjul ennast maa nurkades hoidsiwad,
tagakiusajate teraw silm leidis neid siiski. Just sel puhul,
kus Saksamaal usupuhastamine algas, surmati Inglismaal mitu
lollardlast, see nende nimi. üks kaupmees nimega Richard
Hun, kelle juurest Wiklefi piibel leiti, kägistati tornis ära ja
pärast lasti weel surnukeha awalikult ära pöletada. Teine
mees John Brown pandi tuleriidale, sest et ta katoliku missa—-
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ohwri öpetust öigeks ei arwanud. Enne surma laulis Brown
Jumalale leekides kiituse laulu. :

Muu rahwas Inglismaal elas suures waesuses, puuduses,
rumaluses ja kottpimeduses. Rasked kodusöjad oliwad maa

hirmsasti ära laastanud. Noor joöuline kuningas Heinrich VIII.,
kes a. 1509 troonile astus, toõotas maale ja rahwale jälle
paremaid aegu. Ta armastas ja edendas teadust teadus tasandas
ka usupuhastuse teed. Teadusemehi ei suutnud katoliku kiriklik

wägi mitte Huni ja Browni kombel ära poletada. Nimelt

Erasmuse ümber, kes sel ajal Inglismaal elas, kogus suur
hulk teaduse armastajaid mehi Inglis soost. Erasmus kartis

siiski kurja ja asus Baseli linna. Erasmuse Greeka keelne uus

testament, mis ta Baselis trükki andis, wiidi suurel hulgal Inglis-
maale ja äratas seal oöpetajate ja oõppijate seas Oxfordi ja
Cambridge ülikoolides önnistatud elu ja walgust.

Cambridge ülikoolis kogus professor Stafford üli—-

öplased püha kirja uurimisele; ta ise sai Thomas Bilney
najal usutee jalge alla. Bilney oli fiin öige usupuhastuse wai—-

mulik isa. Raske wöitlemise järele leidis ta Erasmuse uuest
testamendist soowitud ja otsitud troosti, walgust ja rahu. Nüüd
ei wäsinud ta aga köige elawuse ja rammuga teistele sedasama
pakkumast, mis ta ise kui elu ülema hea ära oli tunnud. Neile

kahele astus kolmandaks koörwa tark ja waimukas Hugo Latimer,
nende endine kurjustaja wastane. Omal usuteade eksamil weel

pidas Latimer wägewa köne Melanchthoni wastu. Aga Bilney
oli tema pärast juba mönda aega Jumalat palumas. Warsti

sai ka siin Saulusest Paulus. Bilney juhatusel hakkas Latimer
püha kirja uurima, sai usklikuks ja kandis sest ajast niisama—-
suguse löõwijulgusega ewangeliumi seemet rahwa sekka nagu Farel
Schweizimaal.

Oxfordi ülikool ei jäänud wennasülikoolist usuäratuse
tööl mitte taha. Erasmusel oli seal palju soöbru ja tema tes—-

tament mitmete] käes. Uut hoogu sai usuedenemine sest ajast,
kus kuninga Heinrich VII hoolitsemisel uus kool Oxfordi linna

asutati ja mitmed usklikud mehed, Bilney söbrad, selle kooli

öpẽtajateks kutsuti. Elu, mis need mehed äratasiwad, leidis

suurt ergutust ja toetust Tindali Inglis keelse testamendi waral,
mis aastal 1526 Oxfordi linna joudis.

William Tindale oli ise Oxfordis öppimas olnud ja
Erasmuse Greeka keelse testamendi waral Jumala töe walgust
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südamesse saanud. Tindaliga seltsisiwad mitmed teised üliöpla—-
sed püha kirja uurimisel. Tagakiusamine ajas Tindale Oxfordist
Cambridge linna, kas ta Bilney ja teistega koos ewangeliumi
laiali laotamise kallal tööd tegi. Pärast asus Tindal oma sün—-
dimise paika ühe möisniku juure kodukoolmeistriks. Siin nägi
ta, kui wäga rahwale pühakirja rahwakeeles waja oleks. Ta

woöttis nöuu seda muretseda. Londonis algas Tindale söbra
John Frythi abiga seda tööd. Pea sunniti ta aga Londonist
pögenema. Oma käsikirjadega kohast kohta ja paigast paika
Europamaal rändades ja pöõgenedes löpetas ta siiski önnelikult
tööü. Wööralmaal sai tölge trükitud ja sala kombel Inglis-
maale wiidud. Mölemate waewanägijate Tindali ja Frythi
maapealne palk oli surm. Nad saiwad, esimene Belgiamaal,
teine oma kodu Londonis ära hukatud.

Suure roöömuga woeti Tindali ümberpandud uus testa—-

ment niihästi Oxfordi kui ka Cambridge ülikoolis wastu. Teda
loeti suure himuga ja kristlik töde kandis südames kaunist wilja.
Seda toöde kanti nüüd ka hoolega rahwa sekka. Peapiiskopp
Wolsey ei annud aga ewangeliumile mitte kaua mahti maad

wötta. Tema sundimisel pandi köik ülikooli doktorid, keda

pühakirja lugijaks peeti, wangi. Mönda waewati ahelates kuud

ja aastad, teised põletati ära (a. 1526).
Wahe ajal toodi mönningad Lutheruse kirjad üle mere

Inglismaale. Kuningas Heinrich VIII luges neid ka ja kirju—-
tas nende wastu raamatu „seitsmest sakramendist“. Aga söbrus
paawsti ja fkuninga wahel läks rikki, kui kuningas paawsti poolt
oma abielu lahutust ägedalt nöudis. Paawst ei suutnud noud-
mist täita. Heinri chVIII löi enese nüüd paawstist hoopis lahti
(1531) ja tunnistas enese Inglis kiriku peaks.

Usupuhastuse peaks ja eestwötjaks ei hakanud ta seega
mitte, waid moölemad, katoliklased ja ewangeliusulised pidiwad
ühtlasi kuninga usutunnistuse omaks woötma ehk karistuse
alla heitma. See kuninglik usutunnistus polnud muud midagi
kui wana katoliku usk köikide oma headega ja wigadega, muud
kui eksimata paawsti asemel seisis nüüd eksimata kuningas kiriku—-

walitsuse eesotsas. Nii palju wöitsiwad usupuhastajad, et Tin—-
dali ja Coverdali ümberpandud püha kiri aastast 1535 saadik
Inglismaal lubati laiali laotada. Igasse kirikusse muretseti
üks piibel, mis ahelaga altari ruumis kinni seisis, kus igaüks
teda wöis lugeda.
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Heinrichi poja Eduard VI ajal paranes kiriklik olu mit—-

metpidi. Wäga noorelt astus Eduard auujärjele, aga ta sai
hästi kaswatatud ja juhatatud ja tema asemel pidas walitsust
ewangelimeeleline herzog Somertset. Oma kroonimise juures
nöudis noor kuningas (1547), et kahe mööga körwa, mis pad—-
jade peal kroonimise rongil kuninga ees kanti, „waimu möok“

piibel saaks lisatud, — Wangihoonetest lasti köik need wälja,
kes Heinrich VII ajal usu pärast sinna vliwad kinni pandud.
Heinrichi „werine“ usutunnistus heideti körwale ja peapiiskopp
Cranmer seadis piiskopi Ridley abil uue usutunnistuse kokku.

Nende meeste hoolekandmisel ilmus nimelt tähtis „üleüldne
palweraamat“ (The Book of Common Prayer), mis tänapäãe-
wani Inglis kirikus tarwitusel on. Kirikuteenistuse kord ja
tegumood jäi katoliku laadi. Agakoige usinusega hakati nüüüd
terwel maal püha kirja lugemise eest muret pidama. Walgus
oli küünlajala peale seatud.

Noor waga ja hoolas kuningas Eduard VI suri waratselt,
alles 15 aastat wana (1553). Tema järel püüti walitsust
ewangelimeelise Johanna Gray kätte anda. Aga rahwas seisis
selle püüdmise wastu ja nii astus Eduardi öde Maria, liia—-

nimega „werine“ troonile. Maria wihkas ewangeliusku niisa—-
mati südame pöhjast nagu tema abikaas Hispania kuningas
Philipp 11. Ewangeliusu eestwötjad Cranmer ja teised heideti
kohe wangitorni. Maria parem käsi oli kantsler Gardiner.

Esimene weretunnistaja, keda elawalt ära poletati, oli Rogers,
enne katoliku preester, siis ewangeliöpetaja ja püha kirja pro—-
fessor Londonis. Järgmised, keda tuleriidale saadeti, oliwad

piiskopid Hooper, Latimer ja Ridley. Kartmata läksiwad
need mehed surmale. Nagu möni wana aja prohwet kannatas

nimelt auuwäärt körge kasuga hall Latimer.

Peapiiskopp Cranmer peeti kolm aastat wangis. Suur

waew tegi ta noörgaks ja nödruses salgas ta ewangeliusu ära.

Aga Maria ei heitnud sellegi pärast ta peale armu ja Cranmer

möisteti tulesurmale. Surres lepitas wana piiskopp oma sal—-
gamisesüü usujulguses. Tuleriidal töstis ta oma heale ja ka—-

hetses awalikult oma eksitust; ta köneles katoliku usu wastu ja
manitses rahwast puhastatud öpetusest kinni hoida. Kui leegid
juba körgesse loitsiwad, hoidis auuwääriline rauk oma parema
käe, millega ta ususalgamise kirja oli allakirjutanud, köige
esmalt tulde ja kordas mitu korda: „Oh sa wilets käsi!“ Ja
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ta ei tönmanud käewart mitte enne tagasi, kui käsi oli ära

põlenud. Piiskoppide hea eesmärk möjus teistesse inimestesse,
kes roöömuga ja kindlusega neile surmas järgi läksiwad. — Näis

siiski, nagu peaks puhastatud usk langema. Kloostrid asutati
uuesti, katoliku seadused pandi maksma ja taheti ka weel His-
pania laadi ketserikohtud maal töösse panna. Seal halastas
Jumal Inglis rahwa peale. Werine Maria suri a. 1558 wiie

aastalise walitsuse järele ja tema poolöde Elisabeth astus

auujärjele.
Elisabeth oli protestandi waimus kaswatatud. Oma

poolõe walitsuse all kannatas ta mönda raskust ja kiusu. Kahele
korrale heideti ta koguni wangitorni. Niisuguste katsumiste
waral kosus ta usk, waim sai kindlaks ja mehiseks. Troonile

saades käis Elisabethi püüd ja siht sinna, oma kirikut ja rahwast
suureks ja tugewaks teha. Ta oli waga südamega inimene.

Iga päew luges ta ühe peatüki oma Greeka keelsest testamendist.
Aga suur osa koörkust asus ka Elisabethi südames ja sellest ei

saanud ta lahti. Usupuhastust edendas Elisabeth kauni jöuuga:
Puhastatud usu sisu koondati 39 opetuses ja anti köikidele kogu—-
dustele ühtlane seadus ja kirikuteenistuse eeskiri (Uniformitätsakte).
Selle eeskirja tottu jäiwad mitmed katoliku kombed ja seadmised
alale. Hulgad usklikud hinged, nimelt niisugused, kes werise
Maria aegu Prantsuse- ja Schweizi maale pögenedes, seal Kalwini

kirikuseadusega ja kirikuteenistuse korraga tuttawaks oliwad saanud,
ei leppinud selle eeskiriaga, kus paawsti ja ewangeliumi ustk
nende meelest ühte ikkesse oliwad rakendatud. Wastuseisjaid
kutsuti „dissenters (teisiti mötlejateks) ehk puritanlasteks (soönast
purus — puhas). Puritanlastele tuliwad aga halwad päewad
kätte. Köwa käsk anti wälja, et köik riigikodanikud kirikus
peawad käima. Iseäralikka kirikuteenistusi aga ei lubatud mitte.
Mitmed usklikud öpetajad ja kogudused palusiwad endile uni—-

formitätsaltist wabastamist. Neid ei wöoetud kuulda ja soöna—-
kuulmatad anti nuhtluse alla. Mönningad öpetajad jätsiwad
oma ametid hoopis maha, teised lasti walitsuse poolest lahti.

Aastal 1603 astus Elisabethi surma järele Rooma meelne
Stuartite sugu Inglis troonile. Sest ajast läks nuhtlemine
karedamaks. Möned tapeti ja pöletati ra. Kahel sönakuul—-
matal dissenteril löõigati koörwad peast.

Puritanlastel ei jäänud paremat peasmise nõuu kui wälja
rännata. Tuhanded asusiwad Amerikasse ja leidsiwad seal
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endale une kodumaa. Riigiwalitsus kohkus ja lasi wiimati

laewad kinni wotta. Nönda saiwad a. 1637 Themse joes
jälle möned laewad kinni peetud, kelle peal teiste puritanlaste
seas öpetaja Oliver Cromwell oli. See mees oli Jumala
poolt ära määratud oma kodumaal suurt tööd ära tegema.
Wiis aastat hiljemalt wöitles Cromwell soöjas kuninga Karl I.

wastu ja astus pärast Karli ärahukkamist riigiwalitsuse ette

otsa. Cromwell tahtis Kalwini kombel walitseda ilmlikku ja
waimulikku walitsust täiesti ühte sulatades. Aga see ei läinud

tall korda. Protestantlaste eest seisis ja kostis Cromwell igal
pool, kus seda kunagi waja oli.

—

Puritanlased langesiwad warakult kahte osasse. Uhte osa
kutsuti presbyterianlasteks, nende juures seisis koguduse- ja
kirikuwalitsus wanemate (presbyter) käes; teist osa hüüti inde—-

pendentlasteks, need ei sallinud mingisugust kirikuwalitsust.

$ 50. Schotimaa suur usuärataja John Knorx.

Schotimaa polnud ka pimedal keskajal mitte hoopis dumala
söna walguseta. Seal asus kaunis rohkesti lollardlasi waikselt
ja warjul. Usupuhastamise aja algul toöiwad laewad maise
maa usuärkamise sönumid warsti Schotimaa randa ja ka koorma

Tindali tolgitud uusi testamenta. Enne kui piiskopid seda
aimasiwad, läks juba hulk testamenta rahwa kätte.

Esimene tähtis ewangeliumi kuulutaja Schotimaal oli

Patrik Hamilton. Ta käis Pariisis, Wittenbergis ja
wiimati Marburgis öppimas; sai Pariisis wist Fareli ja
Lefevriga tuttawaks, Wittenbergis Lutherusega ja Melanchthoniga,
Marburgis Franz Lambertiga. Lambert ütles noore ülioöplase
kohtal: Ma pole weel tänini teist meest näinud, kes nii selgesti
ja arusaadawalt Jumala söna tött oleks tunnistanud kui see.
Hamiltoni süda kipitas köige pealt koju poole, oma rahwale
Jumala soöna kuulutama. Oma isa möisas öpetas ja kuulutas

ta (1527) köigile, kes kunagi soowisiwad, pölewas armastuses
ewangeliumi tött. Piiskop aga meelitas ta oma juurde, mois-
tis ruttu kohtu ära ja saatis noore 24- aastase mehe tuleriidale

(1528). Weel palju teisi saiwad sel wiisil ära surmatud. Piis—-
kopp David Beaton oli tagakiusamise hing. Ewangelium
aga wottis ikka enam maad ja wiimati anti riigiwalitsuse poolt
koöigile inimestele luba püha kirja lugeda (1543). Järgmine
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wägew ewangeliumi kuulutaja, kes Hamiltoni sarnaselt surmaga
oma usutunnistust kinnitas, oli Georg Wishart, ta pöletati Bea—-

toni käsu peale ära (a. 1546).
Kuulsam ja kindlam Schotimaa usupuhastaja, John Knox

(ütle Noks), sündis aastal 1505. Ta öppis Glasgowi ülikoolis

möttetarkust ja usuteadet ning önnistati noorelt preestriks. Piibli
lugemine ja Augustinuse ja Hieronymuse kirjade uurimine, ka

Hamiltoni südikas usutunnistamine kohutasiwad teda; ta kaotas

endise usalduse paawsti ja katoliku usu kohta. Sel ajal kui

Wishart ära pöletati, oli Knoks kodukoolmeistriks ühe hugenot-
lase majas ja tegi seal ewangeliumi kuulutamisega wäikese kogu
kuuljate ees hakatust. Pärast astus ta awalikult ette, läks St.

Andrewsi linna ja hakkas seal julgesti rahwale püha kirja öpe—-
tama. Paik polnud mitte hästi walitud. St. Andrewsi linna

peeti mässajaks linnaks, sest et möningad möisnikud seal piis—-
kopi Beatoni oliwad ära tapnud, ja warsti tuli söjawägi linna—-

rahwast karistama. Knox sattus teistega koos wangi ja saadeti
ühe Prantsuse laewa peale aerumeheks. Kaks aastat kannatas

ta köige öelamat waewa. Ihujoöud kadus, aga usk jäi elawats,
seda kinnitas wang Jumala sönaga ja hoolsa palwega. Teiste

wangide seas täitis Knox öopetaja kohusi, juhatas uskmataid
Kristuse juurde ja trööstis usklikta. Laewalt sai ta wiimati

lahti, aga kodumaale ei antud talle luba tagasi tulla. Lon—-

donis soowis kuningas Eduard VI. teda omale kuningakoja õpe-

tajaks. Aga möningad järele jäänud katoliku kombed Inglis
kirikus ei meeldinud Knoxile ja seepärast ei wötnud ta pakutud
kohta wastu. Söobrade soowil läks Knox, jala läbi Prantsuse
maa rändades, Genfi linna, kus Kalwin ta roöömuga wastu

woöttis. Kalwin oli oma töö juba peaaegu löpetanud, kui Knox
tema juurde tuli aset ja peawarju otsima. Moölemad mehed
oliwad keha ja waimu poolest wäga teine teise sarnased, möle-

mad nimelt kindla raudse tahtmisega. Esimesel puhul ei wii—-

binud Knox Genfis mitte kaua. Ta kutsuti Frankfurti linna

Inglis koguduse opetajaks. Segadused koguduse keskel sundisi—-
wad Knoxi seda kohta peagi jälle maha jätma, uuesti rändas

ta möneks ajaks Genfi linna. Kaheksa aastat elas Knox nüüd

juba woöral maal, süda ihkas kodu poole.
Aastal 1555 läks Knox Schotimaale tagasi. Seda puhku

kestis just tagakiusamise waheaeg. Edinburgi linna asus Knox
elama ja asutas seal weikese koguduse. Ei antud talle aga
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aastatki mahti rahuliselt tööd teha. Jälle ähwardasiwad kodu—-

söjad ja waenud. Uuesti wöttis Knox teekonna Genfi linna

poole jalge alla, kuhu teda Inglis pogenejate öpetajaks kutsuti.
Seal muretses ta moöne söbraga uue piiblitölke Inglis keelde.

Taga mdöisteti kodumaal tema opetus hukka ja ta ise pöletati
kujuna Edinburgi linnas ära. Ei jäänud nüüd Knoxil muud

nöuu üle, kui kirjade waral kodumaal usuasja edendada. Seda

tegi ta wäsimata meelega. Aastal 1557 heitsiwad protestant-
laste peamehed Schotimaal lepingusse kokku ja töotasiwad Ju—-
mala soöõna ja Kristuse kogudust oma waraga ja werega peale—-
tungijate wastu kaitsta. Preestrid kohkusiwad, aga arwasiwad
nüüd waja olema seda karmimalt uut opetust röhuda. Wana

elatanud öpetaja Walter Mill, 83 aastat wana, pöletati teiste

hirmuks ära. Knoxi mehist meelt oli Schotimaal hädasti waja.
Nagu wüälk selgest taewast koölas 2. Mail 1559 soönum

läbi Shotimaa linnade ja maade: John Knox on jälle kodu.

Nüüd töstsiwad ewangeliumi usulised mässamist ja häwitasiwad
hulgad kloostrid ära. Knox waigistas wiimati tormi ja aas-

tal 1560 kuulutas parlament, et katoliku usk ära on heidetud.
Knoxi poolt kokkuseatud Schotimaa usutunnistus panti
uue kirikuöpetuse pöhjaks. Küll olli noorel kirikul weel mönda

wöitlemist, nimelt kuningannaMaria Stuarti all; Knox
pidi mitu korda kibedate sönadega, awalikult ning nelja silma
all, kaunile naesterahwale wastu hakkama; aga paawsti wöimus
ei suutnud enam lopsakalt kosuwat ewangelikirikut ära kaotada.

Knorx suri aastal 1572 waikselt ja rahus Edinburgi lin—-

nas, kolm kuud pärast Pariisi werepulma.

$ Sl. Wagadlased. (Pietistid). Spener ja Franke.

Ewangelium öigekssaamisest usu läbi murdis usupuhasta—-
mise wöitlemisel järk järgult need takistused maha, mis aja—-
woolul selle römustawa töe raske wajutuse alla oliwad mat-
nud. UÜhtlasi sünnitas see ewangelium omale uue eluaseme maa—-

ilmas, Lutheruse ja Kalwini kirikn. Need kirikud pole seega
mitte inimeste tarkusest saadud, waid nad on igawese ewangeli—-
umi lapsed. Selle ewangeliumi toöttu sigis moölemis kirikus

ewangeliline usuõpetus ja ewangeliline usuelu.
Hiljemalt hakati aga Lutheruse kirikus üksipooliliselt röhku

aina usuoöõpetuse peale panema. Teaduslised usuöpetuse raa—-
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matud toöusiwad sunrema tähtsuse sisse kui piibel, nii et Saksa—-
maal kaebtused töusiwad: Köik raamatu kauplused olla usuöpe—-
tuse raamatuid täis, aga piiblid ep olla nähagi. Usuöopetust
ehk „öiget usku“ kuulutati kantslites, öpetati raamatutes: teda

kaitseti ja piirati hoolega ära köikide segamiste wastu. Aga
sellega näis nagu wäsimus käes olema, näis nagu sest küllalt
olema, kui teatakse, mis öige ust on. Kristlik elu ei tahtnud
edeneda. Unustati suuremas ringkonnas ära, et südameusk ar—-

mastuse tegudes awalikuks peab saama, sest tegudeta on ustk sur-
nud. Rohkem kui sada aastat kestis Saksamaal ja mujal Luthe-
ruse kogudustes sähärdune tarxetanud ja pool surnud olek.

Kalwini kirikus jälle hoolitseti koöige usinuse ja hoolega ha—-
katusest saadik kristliknu elu eest; köik eluliikumine pandi kindlate

seaduste ja ühtlase möödupuu alla. See hool walmistas Kal--

wini koguduste keskel wägewaid ja kaunid usutegusid mitmel

kristliku elu pöllul. Aga nii hästi üksipooline öpetuse kui ka

üksipooline elu nöudmine polnud loomulik. Ta kitsandas krist
liku inimese wabadust ja pani kogudused uuesti inimeste sead-
miste ja ikke alla.

:

Ewangeliumi tösine waim ei annud pika peale ennast maha
muljuda, waid näitas töustes, kuda mölemad nöudmised, oöpetus
ja elu kristlikus kirikus käsi käes peawad käma. Wagadlas—-
tekls ehk pietistideks kutsutakse kirikuloos neid mehi, kelle läbi

ewangeliumi waim moölemad nöudmised ühendas ja seega protes-
tandi kirikus tarwilist edenemist soetas.

Saksa mehed Spener ja Iranke seisawad selle liikumise
eesotsas, mis Saksamaal algas ja terwes protestandi kirikus

wägewat kaja äratas.
—

2

Spener, sündimise poolest Elsassi maalt pärit, nöudis

hoolast püha kirja uurimist ja ka erksat tegewat usuelu. Luthe-
ruse usus hoolega kaswatatud ja koolitatud wöttis ta ühtlasi head
äratust möningast sündsast Inglis keeli raamatust ja Kalwini

usulise kirikuöpetaja Labadie käest. Möne aja elas Spener ka Genfi
linnas. Strassburgis hakkas ta ülikoolis ettelugemisi pidama
ja täitis korwal kirikuöpetaja kohusid. Sealt kutsuti taFrankfurti
linnawanemaks öpetajaks. Kakskümmend aastat haris Spener suures
riigilinnas Issanda wiinamäge, küll rohke önnistusega aga ka

rohke waenu ja teotamise all. Jutlustes ei moõistnud Spener mitte

Kalwini usuliste peale kohut, waid püüdis oma koguduse liik—-
meid uuele sündimisele äratada. Jutluste möju oli see, et hul-
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gad tösisemad inimesed rohkem püha kirjaga tuttawaks soowisiwad
saada. Need kogus Spener nädalas kaks korda oma majasse
püha kirja lugemisele. Spener ise juhatas neid kooskäi—-
misi ja seletas uut testamenti. Küsimiste ja kostmiste najal sai
siis loetud tükk weel selgemaks tehtud. Kooskäijate hulk kaswis
nii joöuudsasti, et nad enam öpetaja majasse koöik ei mahtunud.
Spener hakkas lugemisi kirikus pidama. Peale selle kogus Spe—-
ner lapsed katekismusetunnile. Raamatute waral äratas

Spener mujal paikades himu püha kirja lugemisele (pia desi-
deria 1675), tungis selle peale, et kogudused tegewalt kirik—-
likust elust osa wötaksiwad ja oma südameusku elus ja tegudes
tunnistaks.

Piibel sai nüüd jälle oma öige koha peale. Inimesed hak—-
kasiwad teda oma hinge kosutuseks ja usuwalgustuseks kui öiget
hallikat tarwitama. Kodused Jumala teenistused ja katekismuse-
tunnid saiwad laial piiril harjunud asjaks. — Frankfurti linnast
kutsuti Spener Dresdeni Saksimaale. Seal hoolitses ta wiis
aastat kristliku elu äratuse eest. Ka ülikoolides algasiwad ära—-
tawad ja kosutawad piiblilugemised teadusliste seletuste koörwal.
Ilma wastupanemiseta see küll ei sündinud. — Kolmes suures
linnas oli Spener nüüd juba piibli tarwituse päewakorrale sead-
nud ja kogudused erksale tegewusele meelitanud. Weel anti talle

mahti neljandas linnas, Berlinis, sedasama teha, ja sealgi läks
see tal korda. Suurt röömu walmistati Spenerile Halle üli—-
kooli asutamisega. Usuteade professorid jäãti Speneri nimetada.
Ta kutsus sinna elawa ja uskliku Franke ja selle sobra Breit—-

haupti. Halle sai sel kombel wagadlaste kogupaigaks, ühtlasi
ka hulga usklikkude kirikuöpetajate ja edespidiste professorite õpe—-
paigaks. Röömuga nägi Spener oma tööd rohkesti sigiwat,
püha kiri sai rahwale armsaks koduraamatuks. Aga kurwastust
oli wagal tasasel mehel ka. Sest moönes paigas jätsiwad nüüd

wagadlaste kogudused kiriku hoopis maha, ei läinud enam pih—-
tile ega armulauale ja pidasiwad endid pühaks ja oma kogudusi
ainsaks öigeks kirikuks. See oli lahutamine ja löhkumine kosu—-
tuse körwal. Spener ise jäi Lutheruse kirikule truuiks. Ta elu
oli Issandale pühitsetud ja koöik, mis ta tegi, seda pühitses ta
palwes. Loomu poolest oli Spener helde ja tasane, tosise ja
puhta olemisega. Ta sai 71 aastat wanaks ja suri a. 1705.

Speneri körwal seisis wagadlaste eesotsas Halle waeste-

lastemaja asutaja ja ülikooli professor Franke. Spener oli

(Kirikulugu.) 10
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enam kirikuöpetaja ja hingekarjane, Franke enam usuteadlane ja
koolimees.

Enne Halle linna minemist öpetas Franke Leipzigi ülikoolis
Homikumaa keelesid ja asutas seal üliõplaste seas piibliarmas-
tajate seltsi. Halle ülikoolis sai usina professori nimi wäga
kuulsaks, köige rohkem waestelastemaja läbi, mis ta seal asutas.
Franke oli kindel oma usus, wäga rohke teadmisega ja kartmata

meelega; oma tahtmises otse niisama raudne nagu Knox Schoti—-
maal. Enam kui 6000 üliöplast istusiwad ajawoolul Franke
jalgade ees tema oöpetust kuulamas. Need köik saiwad tublit

juhatust püha kirja tarwitamises ja kandsiwad hea seemne laiali

koguduste sekka.
Wagadlaste tähtsus on wäga suur. Nende möjul asutati

Wennaste kogudused Saksamaal ja methodistlaste kogudused Inglis-
ja Amerika maal; nende tegewusel woeti ka protestandi kirikus
missioni töö käsile. Franke waestelastemajast läks esimene mis-
sionar Ziegenbalg paganate sekka Ida - Indiasse. Wagadus
pani usupuhastamise liikumisele krooni pähä ja aitas wiimati
18. aastasajal uut waimude tormi, rationalismust, ära kanda
ja ära wöita. Sest kuna rationalismus laial piiril ewangeliumi
waimu ära kaotas, wagadlaste waiksetes seltskondades jäi see
waim rikkumata asuma, kuni uus koit usuelus 19. aastasaja
algul hiilgama hakkas.

F S2. Wennaste kogudus (Herrnhut).
Wennaste koguduse asutaja on krahw Zinzendorf. Nitko—-

laus Ludwig krahw Zinzendorf sündis Dresdeni linnas (a. 1700),
kus ta isa minister oli. Isa suri warakult ja ema läks uuesti
mehele. Terawa möistusega poiss kaswas wanaema ja tädi
silma all maal Dresdeni lähedal suureks. Molemad naesterah—-
wad oliwad Speneriga hästi tuttawad. Jeesuse armastus istu-
tati aegsasti poisikese südamesse. Hiljemalt wiidi Zinzendorf
Halle linna Franke kaswatusmajasse. Koolipoiste hulgas asutas
Zinzendorf wäikese seltsi nimega „sinepiiwa ordo,“ kelle liikmed
ka pärast soöbruses kokku jäwad. Wittenbergi ülikoolis öppis
Zinzendorf seadusi ja pühitses seal a. 1717 usupuhastuse kahe-
saja aastast juubelipäewa. Aga ta ei teinud seda mitte rõmu
höiskamisel, waid nukralt ja mures mitmesuguste lahutuste pã—-
rast ewangeli kiriku keskel. Onu, kelle sundmust mööda noor—-
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mees seadusi öppis, tahtis Zinzendorfist osawat kuningakoja meest
kaswatada. Ta polnud seepärast oma wennapoja wagadusega
mitte rahul ja saatis ta paremate mötete saamiseks reisima.
Zinzendorf rändas siis ka Reini joe kallastel, Hollandi ja
Schweizi maal ja käis ka Pariisis. Hukutamist leidis ta roh—-
kesti, aga joöudis sellele wastu panna. Ikka kindlamaks läks

ta noõu, täisealiseks saades oma Issandale südamega ja teoga elada.
Dresdenis anti talle kohtuametniku koht. Siin heitis ta

ka abielusse ja leidis abikaasa, kes koige truudusega ja armas-

tusega talle ta ettewötmistes abiks oli. Oma majas hakkas
Zinzendorf nüüd piiblitundisid pidama. Päris tööpoöld ootas
teda aga ta moisas Berthelsdorfis. Selle oli ta hijuti ostnud
ja pogenejate „Böömi Wennastele“ asupaigaks annud. Need
oliwad juba palju häda ja kiusamist Hussi päiwist saadik kodu
Böömimaal ja mujal katoliku maadel ära kannatanud. Ara

kaotada ei suutnud neid köik röhumised mitte. Uuel röhumisel
otsis nende koguduse liige, puusepp Christian David, protes-
tandi maal omastele rahulisemat asumise paika. Otsimise teel

joöudis David krahw Zinzendorfi möisa, kus asupaik lubati. Ta
läks nüüd Böömimaale tagasi ja toöi (a. 1722) esimesed rändajad
Berthelsdorfi, kelle lähedal neile asumise paik kätte näidati—.
Taaweti laulu sönaga: „Lind on aseme ja peasukene pesa leid—-
nud,“ löi wapper puusepp esimese kirwehoobi puusse. Utks

hoone teise järele ehitati kiiresti ülesse. Herrnhut pandi koha
nimeks. Asutus läks aast aastalt perekamaks ja sai kogupaigaks
ühemeelelistele Lutheruse ja Kalwini usulistele ja Böömi Wen—-

nastele. Zinzendorf ise asus ka nende keskele ja walmistas
neile koguduse ja kiriku teenistuse seaduse. Koguduse ülewaata—-

mine anti eestseisjate ja wanemate (ettelugijate) kätte, kogudus
ise jagati liikmete wanaduse ja sugu järele kooridesse (meeste,
naeste, laste koorid jne). Kristus ise pidi selle koguduse süda,
armastus Kristuse wasta see side olema, mis köik wennalikult

ühendas. Sügise 13. Augustil 1727 kinnitati uus seadus üle—-

üldise p. öhtusöömaaja pühitsemisega. Seda päewa peeti edes—-

pidi „Uuendatud Wennaste koguduse“ asutuse päewaks.
Zinzendorf pani oma ameti Dresdenis hoopis maha ja

elas sest ajast aina oma kogudusele. Et tal korrapäraline õigus
oleks waimulikka tallitusi tallitada ja kirikutes Jumala teenis—-

tust pidada, selle tarbeks tegi ta usuteade kandidadi eksami ja
lasi enese wana Böömi piiskopi Jablonsky poolt Berlini linnas
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piiskopi ameti peale önnistada. Wäsimata hoolega tegi Zin—-
zendorf oma koguduse edenemiseks ja kaswamiseks tööd. Ta

tahtis, et Wennaste kogudus nagu haputaigen ristikoguduses unt

elu ja äratust saadaks. Wennaste saadikud läkitati koöikidesse
Europa maadesse ja missionarid paganate juurde. Zinzendorf
se rändas tükid ajad Saksamaal ümber ja asutas kogudusi.
Kaks korda soöitis ta Amerikasse, seadis missionitöö Indianlaste

ja neegrite keskel korrale ja püüüdis ususeltsisid ühendada. Peale
selle rändas Zinzendorf ise köik Europa riigid läbi ja käis ka

kahele korrale Wenemaal. Palju raskusi oli Zinzendorfil Wen—-

naste koguduses ära kannatada wäljaspidiste pealetungijate wasta
wöideldes ja seestpidiseid löhesid eemal hoides. Rohket wilja
nägi agar mees, kes köik oma waranduse ja oma terwise Issan-
dale ohwriks kandis. Zinzendorf suri Herrnhutis (a. 1760).
Järgmine piiskopp Spangenberg, möistlik wapper koguduse
isa kinnitas seda, mis Zinzendorf peale hakanud.

Herrnhuti koguduse suurem hiilgus langes just ewangeli
kiriku pimedama aja peale, kus kantslistes ja öpetoolides umb—-

usk ja inimeste möistus (rationalismus) woli pidasiwad. Imelik
on Wennaste koguduses loosi tarwitamine. Köik tähtsamad
asjad ja ettewoõtmised, nagu missionitööß, ametisse seadmised,
abielusse astumine jne saawad loosi woõtmisega diendatud. Wen—-

naste kogudus Herrnhutis oitseb tänapäewani öige kaunis korras.
Wallalised inimesed, poisid, noored mehed ja leskmehed elawad
isepãinis koos, niisamati jälle tütarlapsed, tüdrukud ja lesed.
Iga päew tulewad köik homiku kokku palwele ja Jumala söna
kuulmisele. Nönda köiki tööd ja tegemist koos palwes peale
hakates ja löpetades ei ole neil siis ka miskist puudu, elukord
on hea ja kokkuleppimine ja armastus paistab silma.

Peale Herrnhuti on Wennaste kogudusi ka muidu Saksa-—
maal, niisamati Daani-, Inglis-, Hollandi, Wene- ja Pöhja
Amerikamaal. Missionitöö eest peab Wennaste kogudus ühte
lugu hoolt, enam kui 300 missionari on tööl.

F 53. Lutheruse usu kogudus Eesti- ja Liiwimaal
Wene walitsuse all kuni rahwa prüikslaskmiseni.

„Suur Pöhja söda rikkus Eesti- ja Liiwimaa hirmsasti
ära. Söja kannul käis katk ja nälg. Rüütlid saiwad endise
woli oma talupoegade üle. Waesus, puudus ja piin oli ära
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rääkimata. Kirikliku oleku kohta tunnistati Riia maapäewal
(a. 1714), et 5 wöi 6 kihelkonna peale waewalt üks öpetaja
tuleb ja rüütlite seast polnud enam niisugusid mehi leida, kes
kirikueestseisja ameti oma peale oleks wöinud kihelkonnas wötta.
Mitte ühte ainust kooli ei olnud kaual ajal ei rüütlite ei talu—-

poegade laste tarwis. Aastad kulusiwad ära, enne kui rüütlite

poegadele jälle üks kool Riias asutati.
Usutundmine rahwa seas langes köige madalamale järjele.

Suurem hulk ei suutnud edespidi wahet teha pagana- ja ristiusu
wahel. Ebausk läks nii suureks, et rahwas hiljemalt, kus
kirikud jälle kohendati ja korraline kirikuteenistus käma pandi,
kirikus rohkem sunni waral Jumalat teenis, päris usuteenistus
aga peeti metsawaikuses hiite all. Opetajad tundsiwad seda
häda wäga hästi, köige elawamalt noored öpetajad, kes Halle
linnast waga Franke koolist Liiwi- ja Eestimaale tuliwad. Mis
nad iial usuäratuseks ja usutundmise kaswatamiseks teha suutsiwad,
see sai hoolega ära tehtud. Puudus oli siiski liiga suur.

Suure röömu ja lootusega weti seepärast Wennaste kogu—-
duse saadikud wastu, kes aastal 1729 iseäraliku kutsumise peale
Liiwimaale usuäratajaks tuliwad. Krahw Zinzendorf tundis
kuulu järele meie maa puudusi ja saatis oma paremad töölised
siia. Nende eesotsas kãis kuulus puusepp ja usuärataja Christian
David, sönakas, hakkaja mees. Kohe Riias wöeti nad suure
lahkusega wastu ja lühikese ajaga kogus hulk perekonde nende
meeste ümber. Siit läksiwad Wennaste koguduse saadikud
Koiwa joe kallastele, sinna kus enne wanaste munk Dietrich
Issanda risti paganate sekka armastuse meelel ülesse seadis, ja
hakkasiwad seal tööle. Wastuwötmine oli kahesugune: ühelt
poolt lahke ja röömuline, teiselt poolt tagasi hoidlik ja kartlik.

Köige pealt oli sel puhul Liiwimaal hoopis kuulmata ja woööras

asi, et käsitöö inimesed lugemas ja jutlust tegemas käiwad.
Wennaste koguduse saadikud aga pidasiwad endid oöige kauniste

ülesse. Nende elaw ususöna ja öpetus leidis maad lossides ja
saunades. Krahw Zinzendorf tuli ka ise alustatud tööd waa-

tama ja kinnitama. Teda teretati enamiste igal pool lahkuse
ja rõömuga ja lubati talle kantslid jutluse pidamiseks. Iseära—-
lise auuga ja kallistamisega wötsiwad Tallinna öpetajad ja
Eestimaa rüütlid ta wastu. Tallinnas pidas Zinzendorf Doomi
ja Olewisti kirikus mitu jutlust. Krahwi käimise tagajärg oli

see, et hulgad „wennad“ Herrnhutist maale kutsuti. Need
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korraldasiwad Läti ja Eesti kogudused Wennaste kogoduse kuju
järele. Just Läti ja Eesti kogudustes leidsiwad Wennaste

koguduse lihtsad usu mehed oma rahwaliku tasase ja lahke wiisiga
äraarwamata röömust wastutulemist. Rahwas sai korraga nagu
ümber muudetud. Tegew osawoötmine ilmus seal, kus seni
ainult tuimust ja külmust nähti. See tuli küll jaolt sellest, et

Wennaste koguduse käskjalad rahwale maad andsiwad eneste

körwal ametis tegewad olla. Wennaste koguduse kord nöudis

hulga ametnikka: lugijaid, wanemaid, ülewaatajaid ja kooride

eestseisjaid. See meeldis inimestele. Ametnikud saiwad auu

ja ka pisut wöimust omaste keskel. Siin oli üks pold ja paik,
kus need, kes muidu alati ja igal pool orjasiwad, kord ka

wöisiwad walitseda. Herrnhutide lugemistele ei sundinud teo

kubja piits, waid iseenese waba tahtmine. Elaw tegewus ja
liikumine ilmus kogudustes. Lugemisetoad (palwemajad) ehitati
ruttu ülesse; koörtsid jäiwad tühjaks; inimesed woolasiwad palwe—-
majadesse. Wanad ebausu kombed ja paganapölised laulud

heideti koörwale, jääti unustusse. Kristlik kombeline elu wöttis
maad. Nende headuste körwal ilmusiwad pea suured wead ja
kahjud. Wennaste koguduse liikmeks saamine sai ruttu ilmlikuks

auuasjaks. Selle töttu tungis palju niisugusid inimesi Herrn—-
hutlaste sekka, kelle süda sugugi usutroosti ega Jumala söna
töde ei igatsenud; waid aga wälist aun läikimist ja lugupidamist.
Herrnhut sai moodiasjaks. Sellega käsi käes käis waimulik

uhkus, salalik olemine, wastupanemise waim ja Lutheruse kirikust
lahkumine. Herrnhut hakkas ka Eesti- ja Liiwimaal ennast
kirikukeseks kiriku keskel muutma, ennast pühaks pidama, teistest
paremaks, ja teiste südametunnistust röhuma. Ühtlasi keelas,
laitis ja laimas patuks Wennaste kogudus mönda eluliikumist
ja eluawaldust, mis iseenesest mitte patt ei ole. Kristliku waba—-

duse asemele seati jälle inimestest walmistatud käsunöörid seal,
kus neid waja ei olnud. Wennaste kogudus tahtis köike püha—-
dust ja wagadust omale üürida ja söimas neid inimesi ilma—-

lapsiks, kes endid mitte tema kilda ei annud.
Sähärdune olemine ja püüdmine pani mitmed Wennaste

koguduse soöbrad mötlema, manitses neid ettewaatmisele ja selle
eest hoolitsemisele, et Wennaste koguduse poolt Lutheruse kirikule
mitte kahju ei tuleks. Oigel ajal tösteti hoiatamise healt ja
keelati seega ära, et Wennaste kogudus mitte liiga wöimust ei

wötnud ja Lutheruse kirikut löhkumisega ei rikkunud. Aastal
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1743 keelati riigiwalitsuse poolt Wennaste kogudus Wenemaal

hoopis ära. Keiserinna Katharina 11. andis talle küll jälle asu—-
mise luba (1765), aga Eesti- ja Liiwimaal jäi ta önneks

Lutheruse koguduse külge ja aitas nüüd tasasemal wiisil Issanda
tööd inimeste hingede kallal edasi ajada.

Wahe ajal löpetati Eesti piibli toölkimise tööd (1736) ja
aastal 1739 ilmus Eesti piibel. Jüri kiriku öpetaja Thor
Helle, Rootsi soost mees, lisas uue testamendile, mis unus—-

tamata waewakandja Eesti kirjakeele harimisel, Karula opetaja
JFoh. Hor nung tölkinud, wana testamendi juurde. Trükikulud
laenas krahwi Zinzendorfi soowituse peale kindral Bohn ja nönda

ilmus raamat Eesti rahwale jäädawaks rikkaks usu hallikaks.
Need märgid läksiwad ka aegamööda sagedamaks, mis

tähendasiwad, et orjapölwe rahwale priiuseaeg läheneb. Aastal
1763 lasi landrat Schultz von Ascheraden oma wallarahwa
wabaks ja manitses teisi Liiwimaa rüütlid sedasama tegema.
Terwe haritud Europa ees noudis kirjanik Garlieb Merkel oma

raamatus: „Lätlased,“ Lätlastele ja Eestlastele inimeseöigusi ja
wabadust. Opetajad haktasiwad nobedusega rahwale haridust
nöudma. Tartu linna asutati keisri Alexandri I. käsu peale
suurkool ja niipea kui suured Napoleoni soöjad mööda saiwad,
lasi seesama oönnis keiser köigis kolmes Läänemere kubermangus
(Kuuramaa sai a. 1795 Wene walitsuse alla) pärisorjadele
priiuse kuulutada (1816 —1819).

K54. Methodistlased.

Pea ühel ajal Wennaste koguduse asutamisega Saksamaal
algas Inglis pinnal methodismuse liikumine. Methodismuse
alustajad ja asutajad on kaks wenda John ja Charles Wesley,
ühe Inglis kirikuöpetaja pojad. Wanem wend John Wesley
on methodistlaste ülemapostel ja seaduseandja, teine noorem

wend Charles, on nende tubli laululuuletaja.
Ema Susanna Wesley kaswatas oma pojad wagasti ja

jumalakartlikult. John Wesley läks warakult Oxsordi ülikooli,
öppis usinasti ja hea möistusega, oli auustatud professorite ja
üliöplaste meelest. Oppimise löpul sai ta Greeka keele lektoriks
ja magistriks nimetatud. Wend Charles tuli hiljemalt sinna—-
samasse ülikooli. Koos nöudsiwad wennad waga jumalakart—-
likku elu ja toetasiwad teine teist patu wastu södides. Nende
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ümber kogus aegamööda wäikene selts üliöplasi piiblit lugema
ja hingeönnistust taga nöudma. Teiste poolt hakati neid „me—-
thodistlast eks“ kutsuma, sest et nad ülikooli poolt ette kir—-

jutatud oppimise wiisi (Methode) söna soönalt täitsiwad ja ka

hingeönnistust kindla oöppimise wiisi järele taga noöudsiwad.
Wennad ei leidnud oma südamele siin mitte öiget rahu. Nad

wötsiwad nöuuks Jumalale suurt ohwrit pakkuda ja söoitsiwad
Amerikasse Indianlaste sekka missionariks. Tee peal sinna
puutusiwad nad Wennaste koguduse missionaridega kokku ja ela—-

siwad Amerikas nendega söbruses. Imestades waatasiwad nad

Wennaste koguduse missionaride usuröõmu ja öndsuse kindlat

lootust. See puudus neil ja seda ei leidnud nad ka Amerikas
mitte. Möne aja pärast tuliwad nad jälle kodumaale tagasi.
Londonis leidsiwad nad Wennaste koguduse piiskopi hoolekand—-
misel rohkem rahu ja saiwad ka enam öndsuse tundmist oma

südametesse. Weel suurema jöuuga ja usinusega kui seni, püüd—-
siwad nad nüüd hingesid Kristuse juurde juhatada ja temale

wöita. Oma waranduse, rammu ja elu kandsiwad nad wai—-

mustusega Issandale ohwriks.
Nende meeste koörwa astus Georg Whitefield. Oxfordi

ülikoolis löi ta juba nende seltsi (1735). Whitefield, sündimise
poolest körtsmiku poeg, elas oma noore ea aastad aina prassi—-
mises patu elu. Siis tuli pööripäew ja Whitefield hakkas uut

elujärge paastumisega, palumisega, ihukaristamisega ja walwa—-

misega. Selle löpp oli raske haigus. Töwewoodil kinkis Is—-
sand talle rahu usu läbi. Suure wägewusega kuulutas White-
field pärast seda öigust, mis usu läbi inimesele osaks saab.

John Wesley käis selsamal aastal, kus ta suuremale sel—-
gusele jöudis, Hollandi ja Saksamaal (1738), sai tuttawaks

Zinzendorfiga ja edendust Christian Davidi jutlustest Herrn—-
hutis. Saksamaalt tagasi tulles tegi John Wesley öpetaja
ametis Londonis tööd. Tema jutlused oliwad wägewad ja
rahwas käis suurel hulga teda kunlamas. Warsti töusiwad aga
segadused ja Londoni kirikutes keelati tal jutlusetegemine ära.
Nüüd ütles Wesley: „Köik maailm on minu kihelkond,“ ja
hakkas oma wennaga ja Whitefieldiga maal wäljadel laia

taewa all jutlusi pidama. Tuhandete ja sadatuhandete ees köne—-

lesiwad need mehed enamisti. Jutlused ei jäänud möjuta.
Mitmes paigas saiwad inimesed hoopis ümber muudetud, ni—-

melt wabrikukohtades ja söekaewandustes, kus muidu suur tui—-
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mus ja kurjus maad oli wötnud. Sajatamised ja wandumised,
rööwimised ja tapmised kadusiwad mönikord ühe hoobiga. See
oli Inglismaal just usu poolest kurb aeg. Mitmed looduse—-
uurijad, möttetargad ja ajalookirjutajad kuulutasiwad awalikult
oma jledat umbusku ja leidsiwad lahtiseid körwu oma kodu—-
maal ja kaugemal Europas. Niisuguste enesepetjate küüsist
peastsiwad need kolm meest hulga hingesid. ;

Georg Whitefield tegi oma wiimastel eluaastatel Amerikas

usuäratamise tööd (1770). Tema ja John Wesley wahel toöusis
enne weel löhestus. Sest Whitefield öpetas, et üks osa inimesi
Jumalast enne maailma loomist on önnistuseks ära walitud, ja
et inimene ainult Jumala armu läbi peastetud saab. Wesley
salgas seda ärawalimist ja arwas inimese enese tegemist peast—-
mises ka waja olema. Amerikamaal kaswis methodistlaste ko—-

gudus wäga suureks ja on tänapäewani seal tähtsam kogudus
teiste ususeltside seas. Nende rändajad opetajad käiwad laialt
ümber, oma kogudustele liikmeid korjamas. Kahjatseda on nende

sagedasti möistmata ägedus ja tormiline olek, mis küll wahest
suurt tuld süütab, kellel aga täit pöhja ja kindlust all ei ole.

Wäga moodus on methodistlaste killas mitmenimelised „miitin-
gid“ (koosolekud), nönda nende „kampmiiting“ ehk laagrikoos-
olek, mis iga aasta kusagil metsas suurte rahwa hulkadega ära

peetakse, mitu päewa kestab ja rohkem kära kui kasu saadab.
Jutluse pidajad püüawad inimesi ruttu ja järsku sügawale patu—-
tundmisele ajada, mis ka wäljaspidi wärisemisel, krambisarna—-
lisel awaldusel, nutmisel ja nooksumisel ilmsiks peab saama.
Niisama ruttu peawad kuuljad armutundmisele „läbimurdma.“
Seal on siis kaebamist ja höiskamist, naeru ja nuttu, palumist
ja kiitmist läbi segamini kuulda.

Inglismaal lahkusiwad methodistlaste kogudused alles pä—-
rast John Wesley surma Inglis kirikust ja asutasiwad oma käe

peal päris methodisti kiriku (koguduse). Liikmeks wöetakse köik

inimesed wastu, kellel himu ja tahtmine on peastetud saada.
Need hinged seatakse jagudesse ehk klassidesse, igas jaos 10 —l2

hinge, seisawad jaojuhatajate hoole ja ülewaatamise all ja pea—-
wad nüüd kindlat korda mööda, enamisti käsutegudega algades,
oma peastmist otsima. Suur hulk neist saawad töoesti töetund—-

misele, aga siiski on methodismuse sees palju wösoriti olemist.
John Wesley suri rahus, önneliku südamega, ligi 88 aastat

wana, wäga töörikka elu järele (a. 1791). Tema armastus
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waeste wastu ei tunnud mingi piiri, neile kinkis ta köik, mis
tal aga kinkida oli. Tööl oli ta wäsimata ja ikka, kell 4 üles
töustes kuni oöhtu hiljani.

s S. Seletajad ja rationalismus.

Waewalt hakkas puhas ewangeliumi töde inimeste süda—-
mid ebausu paelust peastma, seal ilmus maailma tarkuse turul

tont, kes koik pimedama umbusu kotti ähwardas wisata. Tema

lipukiri koölas wäga upsakalt „seletus“ ja ta kuulutas suure
käraga, et köik, mis seni maailmas on usutud, öpetatud ja
kindlaks arwatud, selge eksitus ja wale on. Ta seletas siis
oma tarkust mööda köik ära ja noöudis, et nüüd köik inimesed
seda seletust peawad uskuma. ——

Wabalt Inglismaalt hakkas see seletuse tuhin peale ja käis

siis laial piiril läbi Europa ja Amerika maa, koiki, mis seni
ajani usus ja teaduses, loodusetundmises ja riikide walitsuse as-

jus ödigeks ja kindlaks oli arwatud, maha murdes. Usuasjus
wötsiwad seletajad köigepealt piibli käsile ja küsisiwad nagu
omal ajal madu: „Ons Jumal töesti könelenud?“ Wäga lühi—-
kese uurimise järele oli nende otsus: Jumal ei ole mitte köne-
lenud, s. o. piibel pole mitte Jumala söna. Nönda öpetas ja
seletas Gibbon, Locke, Hobbes, Shaftesbury, Bolingbroke, Col—-

lins ja Hume. Jumala soöna oli siis ära salatud ja ära pola—-
tud. Teine küsimine astus ette. „Kas Jumalat ülepea on?“
Selle küsimise ärawastamises läksiwad seletajad lahku. Uhed
arwasiwad, et Jumal on, neid kutsutakse ajaloos deistlasteks
(deus — Jumal), teised hiljemad astusiwad julge sammu edasi
je tunnistasiwad, et Jumalat ei ole, neid kutsutakse atheistlas-
teks (atheos — Jumalata). Esimesed polnud aga wiimastest
nörmugi paremad, sest nad tunnistasiwad Jumalat, kes ei kö—-

pele, midagi ei tee ja miskist ei hooli. Niisugune seletus oli

hulkadel inimestel hästi meele pärast. Nimelt tulise werega
ja libeda, nobeda keelega Prantslased wötsiwad Inglis meeste

öpetuse ja seletuse heal meelel wastu, andsiwad talle suupäralise
kuju ja muretsesiwad tema laiali laotamise eest. Kuulsam neist
Jumala söna ja Kristuse wastastest Prantsusemaal on laulik

ja rahwakirjanik Voltaire, kes ühe wahe ka Saksamaal Preisi
kuninga kojas elas ja seal oma kihwti külwas. Teine tema

körwas on kirjanik Rousseou (Russö). See mees noudis, et
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koöik loomuliseks peaks tehtud saama, loomuline usk, loomuline

öigus, loomuline riik jne. Oma nöudmise täitmises sai ta ise
loomuliseks narriks. Saksamaale kandis Hamburgi professor
Reimarus ja tema körwal usuteade kandidat Edelmann Inglis
umbusu seemet.

Kibe töö algas nüüd iga pool seletuse laiali kandmises.
Teda pakuti würstidele ja rahwastele, wanadele ja noortele,
koolile ja kirikule· Paktujad oliwad nobedad, wastuwötjad nii—-

samati. Londonis asutasiwad seletajad, kes ennast heal meelel

ka „wabadeks mötlejateks“ kutsusiwad ja koöik wabalt oma mdöis—-

tust ja tarkust mööda tahtsiwad ülesse müürida, „waba müüris-

sepaordo“ (1727). Mujal maades tegiwad teised sedasama.
See seletuse möju ulatas moönes paigas kantslitessegi. Sealt

hakkasiwad moöned umbuslikud ainult seda kuulutama, millest ini-

mese möistus jagu saab. Inimese möistus (ratio) pandi kohtu-
möistjaks ja otsusetegijaks Jumala salajaasjade üle (rationalismus).
Imelist wilja sai nüüd näha. Joulu ajal peeti jutlusi loomade
laudassöötmisest, Lihawoötte pühil homikuse waraülestöusmise ka-

sust ja sarnaselt. Jumaliku töega kadus jumalakartus. Kölwatu

ja korratu elu wöttis ruttu maad. Seletuse jäledam möju oli

suur Prantsuse mässamine (1789).
Kadunud ka sell ajal, mis wiiskümmend kuni sada aastat

kestis, ei olnud Jumala soöna toöde mitte. Mitmed kirikuöpeta—-
jad pidasiwad kindlasti, köigest naerust ja pilkamisest hoolimata,
usust ja Jumala soönast kinni. Hulgas perekondades walitses
waga waim. Wennaste kogodus ja methodismus jäiwad ka

puutumata, nende juures leidsiwad mitmed hinged toetust ja
kinnitust. 18. aastasaja löpul hakkas jumalik elu jälle maad

wötma ja andis mitmes kristlikus seltsiasutuses enesest nähtawat
märku; asutati piibli- ja missioniseltsid. 19-ma aastasaja al-

gul kaotas rationalismus kantslites oma woimu, Jumala soöna
hele walgus wöitis jällegi oma wäega köik takistused ära, Ju—-
mal tegi uuesti wahet walguse ja pimeduse wahel.

8 S6. Protestandi usnu wäiksemad perekonnad.

Baptistlased. Juba oige wanast ajast on mälestusi, et
möned wähemad ususeltsid lapseristimist põlgasiwad ja ainult

ustlikka ristisiwad. Usupuhastamise ajal tekkis Saksamaal üm—-

berristijate selts elusse, kellele aga Münstri linnas kole ots
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tehti. Pärast oli Hollandimaal nende pärast pahandusi. Menno
Simons korjas nad seal korraliseks koguduseks kokku. Ing—-
lismaal ilmusiwad möningad, kes ristimist põlgasiwad, sel puhul,
kus puritanlased Inglis kirikust lahku löwad. Tähtsam nende

Inglis baptistlaste seast on laulik John Milton ja tuttaw

JFohn Bunyan. Wiimane jättis oma katelseppa ameti maha
läks baptistlaste hulka, ja käis siis öpetades mööda maad ümber,
kuni ta kinni wöeti ja torni heideti. Kaksteistkümmend aastat
istus ta tornis ja kirjutas seal oma kuulsa raamatu: „Risti—-
inimese teekond taewa linna poole.“ Roger Williams istu-

tas baptistlaste öpetuse Amerikasse ja asutas seal otse wikese
baptistlaste riigi. Amerikas on tänapäewani kaunikene kogu
baptistlasi elamas, umbes miljon. Amerikast toodi baptistlaste
öpetus Saksamaale. Seal ei leidnud ta aga öiged maad.

Kuuramaa Lätlaste seas on rohkesti baptisti usulisi; Eestlaste
seas Tallinas ja Peterburis möningad. —

Independentlased lahkusiwad Inglis kirikust, sest et nad

ennast mitte piiskoppide alla ei tahtnud anda ja ülepea ühtegi
kiriklikku korda wöi ametit ei sallinnud. Nende nöudmist mööda

peab iga üksik kogudus täiesti wallali olema (Inglis keeli in—-

dependent); pärast nägiwad ära, et ilma Jumala söna kuulu—-

tamise ametita ükski kogudus läbi ei saa, ja walisiwad omale

ometigi sönakuulutajad. Uhe wahe oli Inglismaal independentlastel
suur woli. See oli sel ajal, kui nende kogoduse liige Oliver
Cromwell riigiwalitsuse eesotsas seisis. Köige suurem osa inde—-

pendentlasi asub Amerikas. ;

Kwäkerite seltsi asutas Inglismaal kingsepp Georg Forx.
Ta oli kangru poeg, hoidis hakatuses „pühade“ seltsi indepen—-
dentlaste liigis, arwas siis waja olema wanade prohwetite
waimu jälle ülesse äratada ja käis nüüd köigepealt kirikust
kirikusse ja palwekojast palwekotta öpetajatele ja ettelugijatele
wastu rääkimas. Mitmele puhule heideti ta Jumala teenistuse
rikkumise pärast wangitorni ja rahwa poolt sai ta mönda söimu,
pilkamist ja walu kannatada. Aga Fox pidas wangihoones
hoidjatele ja wäljas oma piinajatele jutlusi. Aegamööda hakati
teda kuulama. Möningad löiwad tema seltsi. Nad nimetasiwad
endid „soöbrade seltsiks;“ aga teised kutsusiwad neid kwäkeriteks,
s. o. wärisejateks; wist seepärast et nende ihud öeldi wärisema,
kui waim nende peale tuleb. Esimesed kwäkerid oliwad omas

olemises koguni kentsakad, pöörased ja täiesti möistmatade sega—-



157

jate kilda arwata. Kaks meest, Robert Barelay ja
William Penn aitasiwad kwäkerid hullust tujust wälja.
Esimene kirjutas nende kaitsmiseks kauni raamatu, teine asutas
Amerikas kwäkeritele kauni Pennsylvania riigi Philadelphia
(wenna armastus) linnaga. Nimetatud mehed, Georg Fox, Robert

Barclay ja William Penn käisiwad ka Hollandi- ja Saksamaal
söbru korjamas, aga möjuta. Ainult Inglismaal ju Amerikas
on kwäkerid olemas ja seal suurel hulgal. Enne oli nende

selts wäga naeretud ja polatud; praegu on nad öige auustatud

inimesed, usinad ja hoolakad. Hariduse eest kannawad kwäkerid

wäga hoolt, waeste wastu on nad wäga helded ja ka muidu
on neil hea otstarbe peale ikka lahtised käed.

Kwäkerite kirikuteenistus on koguni liht.· Muusikat ja
laulu ei tarwitata; ristmist ja püha oöhtusöömaaega ei pühitse
nad mitte nähtawalt, köik tehakse waimus. Preestri- woi oöpe—-
tajaametit nad ei tunne. Iga koguduseliige, olgu mees wöi

naene, wöib palwekojas könelda, kui waim teda ajab. Kui
waim Jumala teenistuse ajal kedagi ei aja, siis istub kogudus
tummalt ja waikselt ja seda kutsutakse siis waikseks Jumala tee—-

nistuseks. Nende usu ülem öpetus on „seestpidine walgus.“
See walgus olla loomisest saadik inimese sees, patu läbi tumes-

tatud, Kristuse läbi jälle elawaks tehtud. See walgus öpetada
Jumalat tundma ja saata seda suuremat onnistust, mida hele—-
damalt ta inimese sees poleb. Kes selle walguse osaliseks saab,
see on önnis. Püha kirja kwäkerid küll otse ei plga, aga nad

ei anna talla muud tähendust, kui et ta tähendatud seestpidist
walgust aitab äratada.

Igapäises elus on kwäkerid wäga lihtsad, köigile ütlewad
nad sina, kedagi nad ei tereta, kellegi eest mütsi ei wöta, sotta
ei lähe, wannet ei wannu.

Irvinglased. Irvinglaste seltsi asutaja on Eduard Irving,
Schoti koguduse öpetaja Londonis. See waikne auuwäärt mees

hakkas möne kuuldud jutu järele uskuma, et meie päiwil ka
mönele wagale inimesele apostliaegsed imeteod ja waimuanded

nagu: haigete terwekstegemine, ettekuulutamine ja wööoraste keelte

könelemine Jumalast jagatakse. Wäikeses seltsis hakkas Irving
palwetundides neid andeid Jumala käest paluma. Möni kuu
läks mööda, ilma et midagi iseäralikku oleks sündinud. Korraga
juhtus ühel palwetunnil kole lugu. Kesk palwe ajal hakkas üks
inimene krambisarnaliste tuksumiste all inetuma wööra healega
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kisendama; esmalt ei saadud ta sönadest sugugi aru, aga löõpuks
ütles krambitseja kaunis selge sönaga: „Tema (Irving) on hea
mees ja tubli karjane,“ ja manitses kogudust Irvingi söna
kuulma. Irving arwas koleda krambi ja poolmöistmata köne

iseäraliku waimuilmutuse olema ja kiitis ning tänas Jumal—at,
et ta tema palwet kuulda woötnud.

Polastawad karjatused, ümisemised ja krambid saiwad nüüd

ses seltsis moodiasjaks; igaüks püüdis köige wäega sarnast kram—-

bitsemist oma külge saada.
Schoti koguduse wanemad Londonis waatasiwad möne aja

oma öopetaja kahtlast tegewust pealt ja lasiwad ta siis ametist
lahti (1832). Sellesama asja pärast, ja et Irving ka Jeesuse
kohta arwamisi awaldas, mis otse püha kirja wastu käisiwad,
lükati ta ülepea Schoti kirikkonnast wälja (1833). Waene eksinud
mees näis pärast ise oma ettewoõtmise ja öpetuse pärast kahtlema,
jäi nukraks, kuiwas ära ja suri wiimati murtud südamega
(1834). Seega ei löppenud imelik kogudus. 7

Möningad rikkad söbrad oliwad juba enne Irvingi surma
endid uue koguduse asju seganud. Need muretsesiwad ja kohen—-
dasiwad teda ja warsti oli kogudusel terwe kirikuseadus ja kord

kes. Suur rida ametid seati jalale: apostlid, karjatsed, inglid,
armukuulutajad, koolitajad, preestrid ja diakonid.

ülem ja tähtsam seadmine Irvinglaste juures on apostli—-
amet. Apostlid saiwad prohwetitest walitud, prohwetid aga
pidi waim äratama. Esiotsa oli raske, ei tahtnud kölblikka

prohwetisid saada. Alles kui need koguduse keskel ilmusiwad,
siis sai ka pea 12 apostlit. Apostlid nimetasiwad omalt poolt
armukuulutajad, kes maid mööda käisiwad kogudusele liikmeid

korjamas. Iga koguduse eesotsas on praeguse korra järele 13

meest: 1 karjane wöi ingel, 6 wanemat ja 6 diakoni. Irving—-
lased arwawad ennast pühaks, ära walitud rahwaks, tarkadeks

neitsiteks. kes walmis on Kristusega pulmale minema, kui ta

tuleb. Pärast saawad nad Kristusega 1000 aastat maa peal
walitsema. Esmalt kuulutati, et ükski neist ei sure, enne kui

Kristus tuleb. Aga ülks liige suri teise järele, ja kui ka apostlid
suriwad, üteldi, et need juba sündinud on, kes uue aja algamist
peawad nägema.

Palju wösöriti ja pöhjata arwamisi on küll Irvinglaste
usus, mis püha kirjaga sugugi kokku ei käi. Aga teiselt poolt
peab tunnistama, et Irvinglased oma elamises wiisakad, moist—-
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likud, jumalakartlikud inimesed on, kes kurja wihkawad ja head
armastawad. Tähendada wöib weel, et nad, kus see woöimalik,
Jumala teenistusi suure toredusega peawad. Nende preestririided
on wäga uhked. Iga koguduseliige maksab kümnest.

Inglismaal küll algas see usuliikumine, aga praegu on ta
sealt hoopis kadunud. Amerikas ei kosunud Irvinglaste selts
mitte. Saksamaal aga asutasiwad Irvinglased umbes 80 kogu—-
dust 5000 liikmega. Kuuramaal on nad möned Lätlased oma

kilda saanud. Eestimaal näib neid Tallinnas baptistlaste körwal
liikumas olema ja Peterburis on neil oma kogudus.

Irvinglastega ligidalt sugulased on Mormonlased Ame—-
rikamaal. Selle ususeltsi asutas (a. 1825) suur petis Joe
Smith. Mormonlastel on ka oma apostlid ja prohwetid; nad
ütlewad imetegusid teha wöiwat; maksawad kümnest ja ootawad

niisamati Kristuse tulemist nagu Irvinglased. Nende iseäralik
tundemärk oli seni ajani palju-naeste-pidamine, mis aga nüüd
on ära keelatud. Seltsi asutamise lugu on päris muinasjutt.
Joe Smith, hooletu rentnik, kes oma aja rahahaugu otsimisega
ära wiitis, kiitis nägemiste ja ilmutuste waral kaks kuld

tahwlit wööra keele kirjaga leidnud olewat. Prohweti prill,
mis tahwlite koörwal seisnud, annud talle tarkust woösörast keelt
lugeda, möista ja tölkida. Tolke andis ta trükki pealkirjaga:
Mormoni raamat. Selle raamatu tõttu rändauud Israeli rahwa
10 suguharu (a. 722 e. Kr.) pealiku Lehi juhatusel Kanaanist
Amerikasse ja saanud seal suures soõjas ära häwitatud. Nende

prohwet Mormon jäänud üle ja kirjutanud oma ilmutused
tähendatud tahwlite peale ülesse, tunnistuseks ja tarwituseks
pühadele, kes wiimsil päiwil elawad.

Küll töendas hiljemalt üks kirikuöpetaja lesk, et Mormoni
raamat muud midagi ei ole, kui tema kadunud mehe kirjutatud
jutt, mis Smith kurjasti solkinud ja loata trükki annud. Aga
Smith leidis uskujaid ja asutas omastega linna ning ehitas
uhke templi. Mormonlased saiwad usinuse ja hoole waral pea
öige jöukaks ja wägewaks koguks. Teiste naabbrite kadedus ja
wiha ei sallinud seda. Need tapsiwad Smithi ära ja häwita—-
siwad ka linna ja templi.

Nüüd rändasiwad mormonlased „koörbest“ läbi üle kalju—-
mägestiku Kalifornia naabrusesse Utah maakonda soola järwe
äüärde. Siin asutasiwad nad uue linna nimega Uus Jerusalem,
mis peagi döige perekaks ja rikkaks sai. Smithi järeltulija
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ülema prohweti ametis oli Brigham Young. Selle juha—-
tuse all tegiwad mormonid jäledaid tegusid ja tapsiwad wahest
terwed rändajate salgad salaja ära, kui need nende lähedale
tahtsiwad elama asuda. Brigham Young suri enne kui kohtu—-
käsi teda karistusele suutis wötta (1877).

Pärast Youngi surma enam uut ülemat prohwetit ei

walitud. Walitsus anti kaheteistkümne apostli hooleks. Mor—-
monlaste missionarid käisiwad aastast 1850 köigil pool maa—-

ilmas ümber oma kogudusele liikmeid otsimas. See kole ja
ropp selts kutsub ennast „wiimse päewa pühadeks.“

Peterburi kubermangus asub aastast 1813 saadik hüppa—-
jate selts (ihulilased). Nende arwamist mööda annab Püha
Waim ennast inimese sees iseäralise elawa liikumise läbi tunda,
mis inimese hüppama, laulma, paluma, höiskama ja käsi plak—-
sutama paneb. Igaüks püüab nüüd palumise ja lugemise waral

niikaugele saada, et woöiks hüpata jne. See iseäralik seestpidine
liigutus ja waimumöju noöuab ka iseäralikku püha elu. See—-

pärast pölgawad hüppajad kangeid jookisid, tubakat, moöningad
ka liha. Soomlaste kaudu on see selts ka Eestlaste seas maad

leidnud ja näib Läänemaal tal rohkesti soöbru olewat (priiusulised).

8 7. Wene kiriku käekäik.

Mongolite walitsus Wenemaal (1230 —1480) pani köoige
eluliikumise kängu, röhus rahwast ja segas usku. Noor haridus
ei suutnud edeneda, ta kidunes ja ködunes ja kadus. Wäikene

kirjandus jäi selle pulga peale, kus wööra keele tölked alles

täiesti eesotsas seisiwad. Raamatute rakirjutaminegi sündis
nii puudulikult, et hiljemalt suurt puhastamist ja parandamist
waja oli. ülem hariduse koht ja kirikliku elu peapaik, Kiewi

linn, sai Tatarlastest inetumalt ära rikutud. Metropolitil polnud
seega enam diget asupaika. Metropolit Kyrill I. rändas 30.

aastat mööda maad ümber ja nägi igal pool rahwa pöhjatumat
wiletsust, häda ja puudust, iseäranis kiriklikuis asjus, ilma et

möjuwat abi oleks woöinud anda. Tema jrgmine metropolit
asus Wladimiri linna elama (a. 1299). Wladimirist kutsus
suurwürst Joann Kalitä metropoliti Moskwasse (a. 1325).
Mostkwa jäi nüüd metropoliti poliseks asemeks. Seega kaswis

wäikese Moskwa tähtsus joöudsasti. Metropolitid toetasiwad
Moskwa suurwürstisid nöuuga ja teoga.
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Lääne ja löunapoolsed Slaawi würstid hakkasiwad omale
nüüd uut metropoliti nöudma. Leeduwürst Olgerd, sagedasti
tülis Moskwa suurwürstiga Dmitri Donskoiga, ei leppinud
enne, kui Konstantinopoli patriarhi poolt Kiewisse uus metropolit
sai önnistatud. Niisamati lasi Poola kuningas Kasimir Galizia
maakonna tarbeks Galitschi linna metropoliti seada. Seega
oliwad nüüd Slaawi maades kolm metropoliti.

Wahe ajal sündis suur pahandus. Türklased wötsiwad
Greeka keisri käest ühe tüki maad teise järele ära. Keiser
Johannes Paläologus otsis wiimati abi paawsti poolt, et wähe-
masti pisutki maad peasta ja kaitsta. Paawst töotas abi, kui

Homikumaa kirik enese Rooma külge annab. Keiser tegi köik,
mis iial woöis, et ühendus wöimalikuks saaks. Ta lasi Moskwasse
oma meelelise mehe Isidori metropolitiks nimetada, sai
Konstantinopoli patriarhi oma nöuusse, nönda ka Nikea ülem—-

piiskopi Bessarioni ja möned muud piiskopid. Florentini
linna kutsus siis paawst Eugen IV. riigisinoti kokku (1439), kus

ühendus walmis tehti. Isidor käis sellest sinotist ka osa wötmas.

Tagasi tulles kuulutas Isidor Wenemaal, et nüüd katoliklased
ja Greeka usulised köik wahet tegemata niihästi katoliku kui
Greeka kirikutesse woöida minna ja armulaual käia, sest mölemad
olla ühed. Moskwas pidas Isidor piduliku kirikuteenistuse,
mäletas kirikupalwes paawsti ja luges pärast ühenduskirja kogu—-
dusele ette, kus seletatil, et Püha Waim wälja läheb Jlsast ja
Pojast (Greeka usu öpetust mööda Isast Poja läbi) ja armu—-

laual niihästi hapnenud kui hapnemata leib wöib tarwitatud saada.
Sellega koöigega polnud aga Moskwa suurwürst ega rahwas

sugugi rahul. Isidor pandi kloostrisse kinni ja waliti nüüd
Moskwa linnas uus metropolit Jona (a. 1448). See oli esi-
mene kord, kus Wenemaal ilma patriarhi kinnitamiseta metro—-

polit waliti. Sest ajast jäi see seaduseks, mille wastu Konstan—-
tinopoli patriarhidel midagi polnud rääkida, sest Konstantinopoli
linn langes (a. 1453) Türklaste alla ja seega kadus patriarhi
wabadus wööra riikidega tallitamises. Greeklased tuliwad nüüd

sagedasti Wenemaale oma häda kaebama ja Moskwa metropoliti
poolt armu noöudma. See muutis asjakorra ja Moskwa metro—-

politi auu töusis nähtawalt.
Mongolite ikke äraheitmisega (1480) suurwürsti Joann I.

(1462—1505) ajal kaswis ka Moskwa suurwürstide wägi.
Nowgorod, Twer ja teised würstikonnad liideti Moskwa külge.

(Kirikulugu.) 11
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Moskwa suurwürstid töusiwad isewalitsejateks zaarideks, kes nii-

hästi ilmlikuis kui waimulikuis asjus ülema wöimuse oma kätte

wötsiwad. Enne kus Wenemaa mitme isewürsti wöimu all seisis,
oli metropolit ainus würstiwaldade ühendaja. Nüüd astus tema
körwa palju möjuwama ja nähtawama woliga Moskwa zaar.

Zaari Iwani Hirmsa aegu (1533—1584) hakati ka jälle
rahwa hariduse eest hoolt kandma ja neid haawu ja armisid
parandama, mis mongoli ike rahwa ja kiriku ihu külge jätnud.
Zaari hoolekandmisel korjati isaisadest päritud kiriklikud seadused
ja öpetused ühte raamatusse kokku (Stoglaw — 100 peatüktki),
asutati moöningad koolid ja ka üks trükikoda Moskwasse (1553).

Iwani Hirmsa poja, zaari Feodori Joannowitschi walitsuse
ajal tehti Wene kirik täiesti Konstantinopoli patriarhi walitsuse
alt wabaks ja isekirikuks. Konstantinopoli patriarh Jeremias 11.
käis Moskwas ja kinnitas ning pühitses Moskwa metropoliti
Hiobi Wene kirikkonna patriarhiks (a. 1589).

Seda ühtlast korda ja walitsust tarwitas Wene kirik hädasti,
sest paawst ei kaotanud teda silmast ja otsis ühte lugu seda
puhku, kus Wene kirikut katoliku kirikuga woöiks ühendada.
Loöuna—- ja oöhtupoolsed riigiosad, mis jaolt Poola kuningate, jaol,
Leedu würstide walitsuse all seisiwad, oliwad järgesti ühendust
püüdmiste katsepaigad. Galizia maakond kadus hoopis katolik—-

laste kätte. Leedu würstid Gedimin ja Olgerd wötsiwad waenue

käigul terwe löuna-öhtupoolse osa Wenemaast (Kiewi, Wolynia—
Podolia jne.) oma alla, aga ei surunud mitte oma Greeka usku

alamaid. Jagello ja Witowt heitsiwad ise katoliku usku ja
tegiwad seega oma rajad paawsti püüdmistele lahti. Järgmised
Leedu würstid (Kasimir 1., Alexander, Sigismund I. ja Sigis—-
mund 11. August) oliwad ühtlasi Poola kuningad ja Greeka

usuliste röhujad. Poola kuningas Sigismund 11. August andis

protestandi usulise kantsleri Nikolai Radsiwili ölul oma riigile
hakatuses usuwabaduse. Katoliklastel oli sel puhul Poolamaal
usupuhastamise ja protestantlaste wastu küllalt wöidelda, sest
katoliku kirikud ja kloostrid jäiwad tühjaks. Greeka usulised
jääti pisut ajaks rahule. Aga pärast Radsiwili surma wöttis
katoliku erakond koguni wöimust. Jesuitlased tuliwad suurel
hulgal talle appi. Nüüd polnud ka Greeka usulistel Leedumaal
enam hoölpu. Poolakad wötsiwad köik ametid kohtutes ja walit-

susepaikades oma kätte, Greeka usulised röhuti laial rinnal alla.

Kuninga Sigismund 111. aegu ühendati Greeka kirik katoliku
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kirikuga (1596) ja kiusati neid raskesti, kes ennast ühendadaei
annud. Waledmitride aegu püüdsiwad Poolakad ka Moskwa
riiki oma woli alla saada ja seega ühtlasi selle riigi rahwast
katoliku usku heita. Aga Moskwa patriarhid paniwad kindlasti

niisugustele püüüdmistele wastu, nimelt patriarh Germogen
kaitses Wene usku ja Wene rahwast. Moskwa linna poletasiwad
Poolakad küll ära, aga Troizki kloostrist ei saanud nad wöitu
ja aegapidi tuliwad Nishni-Nowgorodist Minin ja Posharski
waewatud linnale wäesalkadega appi.

Mihail Feodorowitsch Romanow waliti zaariks (1613) ja
patriarh Filaret, zaari isa, aitas riigiwalitsuse jälle korrale seada.
Romanowi soost zaaride all kaswis Moskwa riigi wöim järgesti,
nii et woimalik oli Wanemaad jällePoola walitsuse alt peasta.

Alalised söjad ja rahutumad ajad pidasiwad nüüd juba
liiga kaua kirjanduse ja hariduse, koolide ja käsitööde edenemise
kinni. Kiriklikud raamatud oliwad ajajooksul hoopis wiletsa
järje sisse sattunud. Et siin hädasti parandamist waja, seda
tundsiwad köik erksamad waimulikud mehed. Möned ürlsikud
mehed ja ka koosolekud wötsiwad küll ajuti parandamised käsile,
kuid uued takistused paniwad töö jälle seisma. Zaari Aleksei
Mihailowitschi (1645—1676) ajal ilmus tugewa tahtmisega
mees, kes siin abi saatis, see oli patriarh Nikon.

Nikon oli esmalt Nowgorodis metropolitiks ja nãitas seal
oma osawust niihästi waimulikkude kui ilmlikkude asjade talli—-
tuses. Terwe suure linna sundis ta oma wägewa tahtmise
alla. Ta peastis wangid, söötis näljasid, waigistas mässajad;
korraldas ka kirikuteenistuse ja parandas kirikulaulmise.

Patriarhi auusse töustes sai Nikon Moskwa zaari Aleksei
paremaks käeks. Kuna zaar Poolakate ja Rootslaste wastu

södimas käis, walitses Nikon kodu linna ja riiki. Ühtlasi ajas
ta wäsimata joöuuga kiriklikkude raamatute parandamisetööd edasi
ja sundis piiskopid ja preestrid parandatud raamatuid tarwitama.

Wanameelsed polnud parandustega sugugi rahul. Zaari
kojutulemisel kanti igalt poolt kaebdusi Nikoni peale zaari ette.
Zaar Aleksei polnud ise ka enam Nikoniga dige rahul, sest
Nikoni nöuu peale ette wöetud Rootsi söda löppes önnetumalt
ja patriarh toimetas koik wäga isemeelselt. Nikon märkas zaari
paha meelt. Aga koöwa olemisega mees ei otsinud lepitust.
Waenlased öhutasiwad wihatuld mölemil pool. Wiimati (1598)
kuulutas patriarh suurel Jumala teenistusel Uspenski kirikus
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rahwale, et ta patriarhiameti maha paneb ja kloostrisse läheb.
Nii ka sündis. Sel kombel katsus Nikon zaariga seletust nöuda.

Kloostris nägi ta peagi, et oma arwamises oli eksinud, teda ei

kutsutud ametisse tagasi. Ka kiriklik koosolek, mis hiljemalt
kokku astus ja millest Jerusalema ning Antiokia patriarhid
Moskwasse tuliwad osa wötma, ei muutnud asja seisukorda.
Nikon jäi liht mungaks. Aga seesama sinot (1667) kiitis köik
Nikoni kiriklikud uuendused ja raamatute parandamised heaks ja
pani paranduste pölgajad kirikliku wande alla.

Kolm aastat hiljemalt (1670) ilmus esimene Wene kate-
kismus ja zaari Feodor Aleksejewitschi ajal (1676 —1682) asu—-
tati Moskwasse suur waimulik akademia (1679), kuhu Greeka

maalt koolitajad kutsuti.
Köigest oli Wenemaal 10 patriarhi järgimööda. Wiimane

oli Hadrian (1690—1700). Keiser Peter I. jättis pärast
Hadriani surma patriarhi koha tühjaks ja nimetas asemetitjaks
Stefan Jaworski, kes 20 aastat seda ametit pidas ja Greeka

kirikust niihästi protestantismuse kui ka katoliku kiriku möju ja
wiimase ühenduspüüdmised eemal hoidis.

Keiser Peter Suur andis köikidele usutunnistustele oma

riüigis rohke wabaduse, muud kui keelatud oli Greeka usust kedagi
ärameelitada. Kewade 14. Webruaril 1721 awati Peterburis
keisri käsu peale Greeka usu kiriku walitsejaks waimulik kolle—-

gium, mis pärastepoole „Pühaks Walitsejaks Sinodiks“

(Crarbũmiũ Ipaßurercrßyomiũ Cunoxs) ümber nimetati.

Stefan Jaworski kinnitati esimeseks presidendiks, tema abilisteks

Feodossi Janowski ja Feofan Prokopowitsch. Wiimane seadis
uue Wene katekismuse kokku. Keiser ise jäi sest ajast ülemaks

otsusetegijaks ja walitsejaks köigis waimulikuis asjus. Pühas
Walitsejas Sinotis seati keisri asemikuks ilmlik ametnik, ober—-

prokuror, kelle kohus on, selle üle walwata, et koöik otsused korra

järele, seadust ja keisri tahtmist mööda saawad tehtud.
Keisri Peetri käsu peale pidiwad ka igas piiskoppkonnas

koolid asutatud saama ja hakati Slawonia keeli piiblit keele

poolest parandama, parandatud piibel trükiti aastal 1751.

Uheksateistkümnema aastasaja hakatusel asutati Wenemaal
neli waimulikku akademiat, mitmed seminarid, kreis- ja kihel-
konnakoolid.— Tähtsam waimuliku hariduse nöudja hiljemast
ajast on Moskwa metropolit Platon. Keiserinna Katharina I.

ajal oli ta keisrikoja preester ja ühtlasi troonipärija Pauli
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kaswataja. Keisri Alexandri 1. kroonimisel pidas ta kuulsa
köne; tuttaw on ka tema usuöpetuse raamat, mis ta troonipäri—-
jale Paulile walmistas (f 1812)., ·. —

Keiser Alexandri 1. nöudmist mööda hakkas riigiwalitsus
suure nobedusega rahwahariduse ja nimelt ka waimulikkude

meeste ettewalmistamise eest hoolt kandma. See hool kestab

edasi ja kannab head wilja.

BSSB. Raskoll—.

Esimene ususegadus ja kiriklik löhe (raskoll) Wene kirikus
ilmus mongolite aegu wabas Nowgorodi linnas. Uks juukse—-
löikaja, nimega Karp, algas esmalt Pihkwas (a. 1371) ja
hiljemalt Nowgorodis preestritega tüli. Ta ütles, et nad mitte

ametisse ei koölbada, sest et nad oma ametisse önnistamise eest
piiskopile maksu maksta. Karpi körwa astus diakon Nikita

ja nüüd ajasiwad nad rahwa kihama. Ulempiiskopp heitis
molemad kogudusest wälja ja wihane rahwas uputas nad

Wolhowi jökke ära. Esiotsa käisiwad möningad küll weel Karpi
rada, neid hüüüti strigolnikuteks, aga piiskopi manitsused möju—-
siwad ja segajad kadusiwad.

Teine ususegadus Nowgorodi linnas, mis juut Saharias
töstis, wöttis rohkem maad. Juutlased salgasiwad Jumala
kolmainust olemist, Jeesuse Kristuse Jumalust, lihasse tulemist,
ülestöusmist ja taewaminemist, seega terwet kristlikku öpetust.
Nad laotasiwad oma opetust salaja laiali ja ulatasiwad otsaga
juba Moskwasse. Nowgorodi ülempiiskopp Gennadi hakkas neid

tagasi törjuma. Aga ühe diakoni kaitsmisel läksiwad juutlased
nii julgeks, et awalikult ristiusku laimasiwad ja rahwast Moosese
käsu alla meelitasiwad. Järgmine ülempiiskopp Joosep Ssanin
hakkas käredamalt neile wastu. Kutsuti sinot Nowgorodisse
kokku (1504). See kuulas asja üle ja möistis eestwötjad tule—-
riidale, teised kloostritesse wangi. Segadus löppes.

Suur kiriklik loõhe tekkis patriarhi Nikoni ajal Wene kiri—-

kusse. Nikoni raamatute parandamiste töttu loõi palju mdöist—-
mata inimesi kirikust lahknu. Nad pidasiwad oma rumaluses
raamatute parandamist raamatute rikkumiseks ja söimasiwad
Nikonit Kristuse wastaseks. Lahkunud hulka kutsutakse wana—-

usulisteks (erapouspri). Nende ülemad nöõudmised on: 1) Jumala
teenistus saagu wanade raamatute järgi peetud, mis enne Nikoni
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aega on kirjutatud woi trükitud; 2) Halleluja saagu 2 korda

kirikuteenistusel lauletud, aga mitte 3 korda; 3) kiriklik rong
(xpecrniũ xox») käigu möödapäewa, aga mitte wastupäewa;
4) ristimärk tehtagu kahe, aga mitte kolme soörmega; 5) ainult

kaheksa haruline rist on auustamise wäärt; 6) Jeesuse nimi

kirjutatagu „leyes“; 7) wanu pilta ainult sünnib kummardada.
— Peale selle põlgawad wanausulised ülepea uuendusi ja wööraid

asju; nad ei salli habemeajamist, kannawad isemoodi riideid,
pöõlgawad mönda toitu ja ka teistest tarwitatud toiduriistu.
Köik wanausulised ei tee seda ühetasa, neil on enda keskel weel

suured wahed. —— —

Sinot (1667) pani koöik raskolnikud wande alla ja riigi—-
walitsuse poolt anti waljud seadused nende wastunu. Waljus
ärritas wastuhakkamist. Solowezki kloostris soödisiwad raskolnikud
7 aastat walitsuse wäesalkade wastu (1669—1676). Keisri

Peetri Suure noorel eal töstsiwad raskolnikud ka Moskwas
strelzlaste abil awalikku mässamist, aga suruti alla. Eestwötjad
tabati kinni ja hukati ära, teised poögenesiwad metsadesse ja
salkades ka Siberisse, Poolamaale, Krimmi poolsaarele ja Kau-

kasuse mägestikklu; moöned astusiwad wabatahtlikult tuleriidale.

Umbes aastal 1700 tekkis löhestajate keskele uus löhe.
Hulk preestrid, kes hakatuses rahwaga koos Greeka kirikust lahku—-
siwad, pöörsiwad pärast tagasi. Rahwas jäi preestriteta, seadis
omale enda keskelt wanemad, kes ristisiwad, lauale wötsiwad ja
muid kiriklikka tallitusi tallitasiwad. Selle preestriteta salga
körwal asus preestritega salk edasi.

Preestriteta salgad (6e-nonormnur) asusiwad Olenetzi kuber—-

mangu ja mere äärde, ehitasiwad kloostrid ja saiwad joöuukaks.
Teine osa neist asus Nowgorodi, Pihkwa ja Poola rajadesse.
Hiljemalt (a. 1771) sai Moskwa Preobrashenski surnuaed nende

suureks kogupaigaks. Suure katku ajal aastal 1771 kaswis

nende arw kawala kaupmehe Kowylini hoolekandmisel ohtrasti.
Kowylin asutas suure kloostri linna wärawasse, kus ta katku

pärast linnast pögenejad kinni pidas, rawitses, toitis ja suretas.
Surijate wara jäi kloostri kasuks. Iga päew oliwad Kowyslinil
100 hoost töös, päritud wara kokku wedamas. — Preestriteta
salga selka loetakse ka need osad wanausulisi, kes iseennast ära

pöletawad ehk ära näljastawad.
Preestritega salgad asusiwad hakatuses rohkem Löouna—

Wenemaal, kuni katku ajal (1771) neilegi Moskwas kindlam
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asupaik sai. Nad leppisiwad kaua aega jooksikute preestritega,
kes Wene kirikust nende juurde tuliwad. Wiimati tüdinesiwad
nad neist ära ja otsisiwad omale piiskoppi, kes neile preestrid
önnistaks. Nad palusiwad seda ka püha sinoti käest, aga ei

saanud. Selle asemel saiwad nad luba (1783) kohaste piis-
koppide poolt omale preestrid paluda ja muidu oma wanade

kombete juurde jääda. Hulgad leppisiwad sellega ja ehitati
nüüd mitmed kirikud „üksusulistele“ (exnnoßbpu Unitarier),
nagu neid hüüti. Teised jäiwad endisesse olekusse. Austria
keiser täitis wiimati nende soowi ja nimetas Bukowina maa—-

konnas asujaile preestritega salkadele piiskopi Ambrosiuse (1846).
Sest ajast kaaluwad nad rohkem sinna poole. ;

Mitmed ühenduskatsed on Wene kiriku ja riigiwalitsuse
poolt ära katsutud ja ka suur hulk raamatuid raskolnikute eksi-
tuste seletuseks kirjutatud, aga wähese möjuga.

Kuna algusel riigiwalitsus neid waljusega, piitsa ja surma
hirmuga ühendusele püüdis ajada, kergitas keiser Peter Suur

pärast Poltawa lahingut nende pölwe. Nad wöisiwad wabalt
linnades ja külades elada, kuid pidiwad kahekordist riigimaksu
maksma ja habemekandmise eest weel iseäralikult. Keiserinna
Katherina 11. ja keiser Alexander I. andsiwad neile suured di—-

gused. Keiser Nikolai I. pani nad jälle kindla ülewaatamise
alla. Keiser Alexander 11. ajast saadik püütakse raskolnikuid
ainult heaga ja kannatusega lepitada.

Suure raskolli körwal on weel mitmed wähemad ususeltsid
Wene kiriku rüpest lahkunud. — Uks kwäker, nimega Kulmann,
kandis oma opetused keisri Peetri ajal Moskwasse, sai küll ise
ära pöletatud, aga tema meelelisi jäi hulk järele. Need asusiwad
Wäikesele Wenemaale ja Jekaterinoslawi kubermangu elama.
Wenemaal kutsutakse neid duhobortslasteks (ayxovopur).
— Molokanid ja skoptsid öeldakse duhobortsidest siginenud
olema. Molokanid ei pea mitte paastu. Skoptsid on üls
kardetaw ususelts, kelle tundemärk ihurikkumine on. Talupoeg
Seliwanow Oreli kubermangust on selle hirmsa seltsi asutaja.
Skoptsid kutsuwad teda oma lunastajaks, Jumalapojaks, Kris-
tuseks ja ka keisriks Peetriks 111.

Seletajate moöjust ei jäänud ka Wene kirik ja seltskond
mitte hoopis puutumata. Keiserinna Katharina 11. ajal töiwad
Prantslased selle waimu Wenemaale. Aga Prantsuse mässa—-
mine pani talle piiri.
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$ 59. Piibli- ja missioniseltsid.

Pübliseltside asutamine wööeti köige esmalt Inglismaal
käsile. Möningad mehed Londonis astusiwad kokku arupida—-
misele, kuda koige sündsamalt Walesi maakonda Inglismaal
piiblid muretseda; seal oli neist suur puudus. Peeti köige mönu—-

samaks üht piibliseltsi selle maakonna tarbeks asutada. Kooẽ—-
olekul tuletas keegi köneleja meelde, et piiblitest ka mujal Ing-
lismaal ja terwes ilmas suur puudus olla ja andis noõun,
kohe parem piibliseltsi terwe Inglismaa ehk koguni terwe maa—-

ilma tarbeks jalale seada. See nöuuandmine leidis lahket
wastuwoötmist ja nönda asutati aastal 1804 Londonis suur
Inglis- ja wäljamaa piibliselts, kuhu köigist usu—-
tunnistustest liikmeid ja osalisi wastu woeti. Piibel ühendas,
mis muidu lahus. Praegu laotab see selts üle maailma nii—-

sugusid piiblid laiali, kus midagi seletusi ega tähendusi salmidele
ja peatükkidele pole juurde lisatud ja kus ka apokriwa raamatud

puuduwad.
Hiljemalt asutati Berlinis Saksa (a. 1814) ja New—-Jorkis

Amerika piibliselts (1817). Warsti asutati sarnased seltsid ka Wene—,
Hollandi-, Rootsi- ja mujal maadel. Umbes 150 miljoni piiblit
ja unt testamenti 308 keeles on need seltsid juba wäljalaotanud.

Missionitööle awati just usupuhastamiseaja läwel

uued määratumad paigad ja maad. 12. Oktobril 1492 astus

Kolumbus Amerika kaldal maale; umbes selsamal ajal soitis
Portugalia meremees Vasco di Gama ümber Afrika löunatipu
ja wöttis mere tee Ida-Indiasse lahti. Katoliku kirik ei wiiw-

tanud missionaride saatmisega neisse maadesse. Ewangeliusu
listele oli see maade ja teede ülesseleidmine usupuhastamiseaja
läwel ka otse tähtsaks sörmenäitmisseks, mis küll esiotsa tähele—-
panemist ei woöinud leida, aga hiljemalt wäga hästi. 4

Esimesed ewangeliusu missionarid oliwad need öopetajad,
kes wäljarändajatega koos Inglismaalt (umbes a. 1650) Ame-
rikasse ja Hollandi- ning Daanimaalt Ida-Indiasse läksiwad.
Niipea kui nad paganarahwaste keeled oma naabruses kätte

oliwad öppinud, hakkasiwad nad ka neile rahwastele ewangeliumi
kuulutama. Lutheruse kirikust on esimene missionar, keda nime
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pidi wöime nimetada, Ziegenbalg. Tema astus Halle koolist
Daani teenistusesse ja läks Ida-Indiasse Trankebari maakonda
kirikuöpetajaks ja missionariks (a. 1705). Missionitöösse jäãi
Ziegenbalg oma surmani (f 1719). Uut hoogu andis missioni-
tööle Wennaste kogutus (a. 1732).

Europa maisemaa missionihagarus sai rationalismnseläãbi
moöneks ajaks maha surutud. Prantsuse mässamine (1789) ja
suured Napoleoni söjad oma koledustega manitsesiwad inimesi
jälle usule ja ka missionitööle. Hollandi-, Schweizi-, Saksa—,
Prantsuse-, Norra-, Daani-, Rootsi- ja Soomemaal ärkas uus

missionitöö nobedus. Asutati seltsid ja saadeti töölised paganate
sekka, kus Wennaste kogudus wahe ajal wäga jöudsasti oli edasi
sammunud. Europa maisemaa missioniseltside tööpöllud on suu—-
remal osal Asia ja Afrika maades. Wennaste kogudusel on ka

Amerika neegrite seas umbes 40 missionitööpaika. Nouupida—-
misteks käwad Europa maisemaa missionitöö juhatajad ajuti
Bremeni linnas koos. Esimene sähärdune üleüldne missioni—-
koosolek peeti seal aastal 1866.

Suuremaa möjuga ja rohkema elawusega ja nobedusega
on Inglis-Amerika missioniseltsid seni ewangeliumi paganate
sekka kannud. Mölemad maad on töös ja kauplemises Euro—-

past kaugel ees. Nii on ka nende missioniseltsidel suured raha—-
summad ja palju töölisi käepärast. Ka katoliklased ei saa nende
wastu. Inglismaal on ülepea köige wanem missioniselts. Ta

asutati aastal 1701 ja sai kuninglikult poolt suured öigused.
Selle wana seltsi (Propagation Society) koöõrwa asus aastal 1792

baptistlaste missioniselts (Baptist Mission). Independentlaste
keskelt kaswis aastal 1795 „Londoni missioniselts“ rohke joöuuga.
Köige wägewam missioniselts, mis praegu tegew on, asutati
aastal 1799, tema nimi on „Church Mission.“

Amerika-Inglased töttasiwad, niipea kui Inglismaa küllest
wabaks saiwad, suure nobedusega oma wennasrahwale missioni—-
töös järele. Sarnasel pöhjusmöttel nagu „Londoni mission“
astus Pöhja-Amerikas missioniselts „American Board“ (1810)
kotku, käibb praegu aga Londoni missioniseltsist oma tööjouu
poolest kaugelt üle.

Methodistlased oliwad hakatusest saadik hagarad missioni-
töölised. Wesley ja Whitefield käisiwad ise paarile korrale In—-
dianlaste seas ewangeliumi kuulutamas. Nende seltsid kannawad

ühist nime „Wesleyan Mission“ (asutatud a. 1814). — Peale
(Kirikulugu.) 12
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nimetatud suurte missioniseltside on weel hulk wähemaid Inglis—-
maal ja Amerikas. Inglis-Amerika missioniseltside saadikud
käiwad ka ajuti koosolekutel arupidamas, nönda Liverpoli linnas

(a. 1860), Londonis a. 1878 ja 1888. Wiimasel koosolekul

(1888) oli ligi 1500 saadikud kokkutulnud. 1

Tähtsamad missionitööpaigad on Asias, Afrikas js Waikse—-
mere saared.

Indias (Ees-Indias) teewad ewangeliusulised Ziegenbalgi
päiwist saadik (1705) korralist missionitööd. See wäga perekas
ja kuulus imemaa oma wana mälestustega, koörge hariduse jätis—-
tega ja 250 miljoni inimesega, noõuab missioni tait jöndu. Ta

on paganate kindlam kants, kelle häwitamise kallal aga kristlastel
wägew wastane muhametlane on. Umbes 800 missionari, 300

naismissionari ja 350 sealsete rahwaste soost õpetajat kuulu—-

tawad Indiamaal ewangeliumi. 37 missioniseltsi toetawad ja
juhiwad seda tööd. Ka Lutheruse missioniseltsil Leipzigis, kelle
kätte enamasti Wenemaalt missionianded saadetakse, on Tamuli

rahwa seas tööpaigad 25 missionariga. Aastal 1885 oli Ees—-
indias ewangeliusuliste arw 450,000 inimest suur.

Afrikamaal on wöitlemine muhametlaste ja kristlaste wahel
jaolt juba alganud, hägedamat waenu aga on muhametlaste
poolt weel oodata. Rannäärsed maad on juba Europa riikide

woli all ja seega missionitööle lahti. Europa ja Amerika mis-

sioniseltsid teewad Afrikas woidu tööd. Süda-Afrika on ikka

weel suurel osal tundmata maa. Aga ka sinna on südikad
uurijad uuemal ajal teesid awanud. Tähtsamad neist on

Schotimaa missionar David Livingstone (f 1873) ja endine

ajalehe teataja Henry Stanley, kes a. 1871 Livingstoni läks

ülesse otsima, sest et tast mönda aega enam sönumid polnud
saadud, ja pärast a. 1875 ja 1889 uuesti uurimise teekondadel
Süda-Afrikas käis.

Missionitööpaiku loetakse Afrikas umbes 550, 400,000
ewangeliusku hingega. Tähtsamad tööpaigad on Kappmaal
Wesleyanlaste hoolel. ;

Waiksemere saared on enamasti ristiusku ja rah—-
waste eneste seast juba öpetajad ja missionarid ametis. Nii ka

Australias. — Japanimaa awati wäga hilja ristiusule.
11. Webruaril 1889 andis keiser (mikado) oma riigile uue

riigiseaduse ja usuwabaduse. Wene, katoliku ja ewangeli misẽ—-

sioniseltsid on pea ühe tasa seal tööl. Nüüd on ka piibel



171

Japanikeelde ümber pandud ja uus testament juba koolis luge—-
mise raamatuks. Kogudused seatakse kohe oma jalale.

Hiinamaal kuulutati aastal 1877 usuwabadus. Rah—-
wuseuhkus teeb seal ristiusule palju takistusi. Hiinlased suurus—-
tawad oma wanapölise haridusega, mis wanem on kui Europa
rahwaste haridus, ja peawad ennast targemaks kui kedagi muud

rahwast. Ewangeliusulisi loetakse Hiinas umbes 150,000,
katoliklasi 500, 000.

Meie näeme, Kristuse kirik on maa peal alles täies wöit-

lemises, seestpidi ja wäljaspidi. See Issand, kes ta on asutanud,
wöitleb Ise tema sees ja tema ees. Temale jääb woidu auu.

Kiidetud olgu Issand!
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