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Rahvusvahelised kirikute koonduspiiüded.
E. Tennmann.
(Artikli viimane osa.)

III komisjon: rahvusvahelised suhted.
S õ d a mõistetakse tema toore iseloomuga täiesti hukka,
nõutakse rahulikku lahendamiseviisi (vahekohus). Pealetungi
jaks tunnistatakse kooskõlas Genfi protokolliga vahekohtuliku
lahenduse vastu tõrkuja. Kaitsesõda ei keelata.
Isamaaline meelsus loetakse tarvilikuks, eeldusega, et ta
ei lange äärmustesse : marurahvusliku enda ülistamisesse ega kah
vatusse ilmakodanlusse.
Kristliku avaliku arvamise kasvatamist nõutakse maailma
rahu eeldusena.
Kirikute ühinemist ühiseks armastustööks sõjahaavade paran
damise sihis kiidetakse heaks, niisama vähemuste kaitse ja vahe
kohus sõja asemel.
IV k o m i s j o n : k r i s t l i k k a s v a t u s .
Peatudes pikemalt ajakohase, kristliku orientatsiooni juures
iseloomu kasvatuses iihiskondlises vaimus seatakse viimaks küsi
mus : „Kuidas peab kirik sarnase vastutuse koorma all oma
kohust kõige paremini täitma?"
Vastatakse : 1) lõpulikult tunnistades osavõtmist igast inim
likust ühiskonnast,
2) ühendust luues hooletusse jäetud kihtidega,
3) põhimõtete teostamisega otsekohe seal, kus
kirikul mõju olemas.
Ajaloo õperaamatute revideerimise tööd jatkatakse ühiselt
olevate organisatsioonidega.
V komisjon: kirikute ühistöö ja föderatiivse elu
m e t o o d i d.
Ülevaatele erikirikute ja ühenduspiiüete kohta järgneb kon
verentsi enese töö jatkamise kava. See ei pea esinema mingis
tarretanud seadusandlises korralduses, vaid peab loodama mõjuv
organ teenimise mõttes. Ülesanded on lähemalt kindlaks mää
ratud. Koosseis tehti kindlaks peaasjalikult endise rahvusvahe
lise komitee piirides.
7

98

Konverentsi lõpul avaldati „läkitus ristikogudu
sele"*): 14 punktis rekapituleeritakse komisjoni aruannetes
avaldatud mõtteid, mis peajoontes juba ette toodud. Selge
sõnaga öeldakse, et Stokholmi konverents ainult algus on, mida
igal pool jatkata tuleb.
Jatkamisekomitee on hiljem koos käinud. Uks tema suu
rematest kavatsustest on teaduslise instituudi asutamine sotsi
aalsete küsimuste uurimiseks kristlikust seisukohast. Käesoleva
aasta suvel tuleb jälle jatkamisekomitee koosolek Winchesteris.
4.
„Usk ja korraldus" (Faith and order).
Mõlemad enne kirjeldatud liikumised võtsid lähtekohaks
praktilised nähted. Ilma Liit püüab politilise rahu sihiga kiri
kuid koondada ja individuaalse eetika nõudeid kollektiivse eeti
kaga ühele pinnale seada. Stokholmi liikumise juhid leiavad
otstarbekohasema olevat kirikuid lähendada tegeliku elu alal.
Kuid imelikul kombel annavad end siingi põhimõttelised vahed
tunda. Ja viimaks ei olegi see nähtus sugugi loomuvastane.
Sest praktilise elu avaldused on tihedalt seotud mõtlemisega, ja
nimelt mitte ainult otstarbekohasuse mõttes, vaid just põhimõtte
liste eeldustega, mis isegi sügavalt alateadlised võivad olla, ja ka
tõepoolest on.
Huvitav on aga, et vastolulised tendentsid iseloomustavad
liikumiste alguse kodumaad. Stokholmi liikumine sai alguse
Euroopas, kus teooria vastu nii suur lugupidamine. ,Faith ja
order' liikumine, mis rõhutab põhimõtete lähendamist usualustes
ja kirikukorralduses, sai alguse Ühisriikes. Ilma Liidu algus on
anglo-ameerikalik, Ühisriikide algatus Euroopa aparaadiga, väga
sünteetiline.
,Usu ja korralduse' üleilmline konverents peeti ära 3—21
augustini 1927 Lausanne'is. Kavatsetud oli teda pidada juba
1925. a. Washingtonis. Kuid eurooplaste vaesus ei suutnud seda
teostada. Mägi pidi ometi Muhamedi juure tulema.
Liikumise ettevalmistus võttis aega tervelt 17 aastat. Sest
mis võiks veel raskem olla kui ligi 30 erinenud kirikukuju ühe mütsi
alla viia. Isegi metodistid on paari sajangu jooksul jagunenud
*) Täielik tekst — v. Prot. Ilm 1925, N° 9, lk. 132—134.
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14 gruppi. Ja midagi ei ole nii juurdunud kui dogmaatilised
eeldused.
Kõne all olev ühtluse püüd algas 1910. a. Ameerika Protestantlise piiskopliku kiriku generaalkonventsioonil Cincinnatis
1910. Nimetati eriline komisjon seks otstarbeks. Moodustati
interdenominatsionaalne komisjon. Saadeti saatkondi ühendusi
looma Inglise Riigi kirikuga, Suur-Britannia nonkonformistidega,
Euroopa mandri kirikutega. Saadi hulk soodsaid vastusid. Erilist
kahju tunti, et Rooma katoliku kirik loobus osavõtust, kuigi
paavst ei varjanud sõbralikku huvi. Peeti koguni palju vähe
maid konverentse ja suurem preliminaarne Genfis 1920. a., 12.—20.
augustini. Sest konverentsist olid kutsutud osa võtma kõik kiri
kud maailmas, kes tunnistavad Jeesust Kristust Jumalaks ja
Lunastajaks. Sellega on konverentsil juba algusest dogmaatiline
iseloom ja nimelt kristoloogilisel-trinitaarlisel alusel. Osavõtjaid
ja esindajaid oli Genfis 137 isikut 40 rahvusest ja 70 autonoomsest
kirikust.
Selle liikumise peajuhid on: Piiskopp Charles H. Brent, NewYorgist ja sekretär õigusteadlane Robert H. Gardiner (f 1924).
Viimane oli iseäranis vaimustatud liikumise õhutaja.
Läbirääkimised sel konverentsil keerlesid kiriku, kiriku ühi
nemise, Piibli, usutunnistuse ja sakramentide ümber.
Konverentsi lõpul valiti 53 liikmeline komitee 13 kirikust
alustatud töö jatkamiseks.
Peale konverentsi algas iseäranis elav kirjanduse, üleskut
sete, lendlehtede, ülevaadete, aruannete, ankeetlehtede levitamine.
Robert H. Gardiner avaldas erilist energiat.
Iseäranis tähtsad on ankeetlehed dogmaatiliste ja korraldusküsimuste kohta, mida seeriates avaldati.
Esimese seeria küsimused fikseeriti juba Genfis usu kohta:
1. Missugusel määral on tarvilik ühtlus usuasjus jälletihendatud kirikus?
2. Kas on tarvis selle usu kindlaks tegemine usutunnis
tuse (credo) kujul?
3. Kui ja, missugune sümbol oleks vastuvõetav? Ehk
missugune teine formul oleks soovitav?
4. Missugune oleks sümboli või usutunnistuse tõsine
otstarbe ?
T e i n e s e e r i a — õpetaja a m e t i k o h t a — käib nii:
7*
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1. Mil määral on tarvis ühtlust korralduses jälleühendatud
kirikus ?
2. Kas on tarvis ühist, üldiselt tunnustatud pastorkonda?
3. Kui nii, missugustest liikidest peaks koosnema sarnane
pastorkond ?
4. Kas uuestühendatud kirik peaks tarvitama ordinatsi
oonile eelkäivaid erilisi tingimusi või erilist ordinatsiooniviisi?
5. Kui nii, missugused peaks olema need nõuded ja ordinatsioonikord ?
Kolmas seeria — kiriku iseloomust:
1. Kuidas on kirik asutatud? Kas ta on mingi spetsiifi
lises mõttes jumalik institutsioon?
2. Millised on kiriku olulised iseloomu jooned? Milline on
kiriku suhtumine Kristusele ja Pühale Vaimule?
3. Millised on maapealse kiriku tunnused?
4. Milline on Kiriku suhe kirikuile ?
5. Milline on Kiriku suhe Jumala riigile?
Küsimised sakramentide kohta:
I.

Kõigilt tunnustatud riitused, milliseid nime
tatakse sakramentideks.

1. Kas jälleühendatud kirik peab ristimises nägema tingi mata-tarvilikku Jumala kiriku liikme pühitsusakti?
2. Kas ollakse ühisel arvamisel, et ristimist peab toimeta
tama (a) veega ja (b) Jumala Isa, Poja ning Püha Vaimu nimel?
3. Kas peaks võimalik olema muid ristimisse puutuvaid
küsimusi (näit.: kes tohib ristida?) kellegil teisel otsustada, kui
kiriku keskvõimul?
4. a) Kas need, kes seni eitasid lasteristimist, peaks nõus
olema, et ühendatud kirikus lasteristimine edasi kestab? ja
vastupidi:
b) Kas need, kes lasteristimist tunnistavad, lubavad, et
ühendatud kirikus ristimist edasi lükatakse (ehk ristitavalt tead
likku usutunnistamist nõutakse)?
c) Kas on muid raskusi lasteristimise suhtes, ja kuidas võib
neid lahendada?
5. Kas tuleks ühendatud kirikus püha õhtusöömaaega kõi
gile liikmeile sunduslikuks pidada ?
6. Mis on tarvilik selle sakramendi pühitsemise juures (a)
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tarvitatavate elementide, (b) pühitsusformulite, [(c) sakramendi
jagaja suhtes?
7. Kas tuleks kinni pidada mõnest euhharistilisest õpetusest
kui sakramendi pühitsemisest või vastuvõtmisest lahutamatust?
või jätkub mõlema suhtes tahtest teha seda, mida Issand tegi ja
käskis ?
8. Kui on olemas mõni euhharistiline õpetus, mida ühenda
tud kirik tarvilikuks peab, milline on see ?
II.

Talitused, mida paljud, aga mitte kõik krist
lased sakramentideks ei nimeta?
1. (a) Kas uuestlihendatud kirik peaks konfirmatsiooni üldsunduslikuks pidama?
(b) Millised on konfirmatsiooni elemendid, ja kellel on Õigus
neid jagada?
(c) Millised astmed on ristimise ja kiriklise täisõigusluse
vahel kirikuis, kus konfirmatsiooni ei ole? Kas vaheastmed on
sunduslikud kõigile ?
2. Mida tuleks ühendatud kirikuil nõuetavaks või lubata
vaks pidada patutunnistuse suhtes (avalikult ja eraldi) ja kahet
sejate absolutsiooni juures?
3. Kas uuestühinenud kirik peaks üldsunduslikka abieluseadusi tarvilikuks pidama? Kui nii, milliseid?
4. Kas ühinenud kirik peaks seisukohta võtma haigete võid
mise kohta?
5. Kas ühinenud kirik peaks tunnistama või lubama teisi
sakramente peale ristimise ja püha õhtusöömaaja?
Neid küsimislehti seadis kokku ainete komitee (subject committee) ja saatis nad laiali igale kirikule, et seks valitud komis
jonid nad läbi töötaks ja seisukohta avaldaks. Ka meil valiti seks
6—7 a. eest 10-liikmeline komisjon usuteaduslisel konverentsil.
Selle tegevusest pole seni midagi teada. Komisjoni nähtavasti
kokku kutsutud ei ole. Niisama teadmata on, kas ta edaspidi
midagi kavatseb teha. Lausanne'is meie esindajaid ka ei olnud.
Sellegipärast pole see liikumine ometi mitte seisma jäänud.
Lausanne konverentsi eel olin mina Konstantsis. Eraviisil
sai seal küll palju õladekehitamist ja pearaputamist näha, kui
juttu tehti Lausanne'ist. Soomest oli ainult üks mitteametlik
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pealtvaataja saadetud, Rootsist oli peapiiskop Söderblom ex officio
ja 8 ametlikku saadikut. Kokku oli saadikuid üle 500, peale
selle külalised. Terved kehakad eriajakirjade numbrid pühendati
peale konverentsi selle kirjeldusele hulga autoriteetliste arvamis
tega, mis üldiselt mitte nii skeptilised ei ole, kui avaldused enne
konverentsi. Vanad tutvused Ilma Liidu ringidest ja Stokholmist
olid muidugi oma eeltöö teinud. Loomulik, et eesmärk ise veel
kaugele jäi, nagu Stokholmiski, kuid sellele lähenemisest tohiks
ometi kõneleda. Sest kiriklises ühiselus on isiklik kokkupuutu
mine ja suhete loomine ometi suure väärtusega. Ei saa ju vii
maks ka kiriku usuelu mitte puhtaks abstraktsiooniks pidada,
kuigi selleks palju eeldusi ja kalduvusi leidub. Sel joonel on
huvitav, et prantslane A. N. Bertrand („Evangile et Liberte" 14.
sept. 1927) konstateerib konverentsi konservatiivset iseloomu, kuid
ühtlasi dogmatismi kadu, ning kiidab koosolijate vennalikkust.
Peapiiskop Söderblom (The Christian Unity Quarterly, okt.
1927) kahetseb, et ühine sakramendi-talitus ja -maitsmine Lausanne'is võimatuks osutus.
Metropoliit Germanos on rõõmus, et greeka kirikus viibisid
ka luterlased, anglikaanid ja muud, kuulasid püha Chrysostomuse
liturgiat ja võtsid teenistuse lõpul piiskopilt ka pühitsetud leiba
(antidoron).
Lausanne'i konverentsi töökava oli 1926. a. augusti kuul
Bernis järgmiselt kindlaks määratud, analoogiliselt ankeedilehtedele:
I. Üleskutse ühinemiseks.
II. Kiriku läkitus ilmale — evangeelium.
III. Kiriku iseloom.
IV. Kiriku ühine usutunnistus.
V. Kirikuõpetajad.
VI. Sakramendid.
VII. Kristlaste ühtlus ja erikirikute koht ses ühtluses.
VIIL Töö jatkamine.
Arusaadavalt ei võinud läbirääkimised nende ainete üle
palju uudist tuua. Oli ju koondamine peaülesanne, uudis oleks
soodne erinemisele. Siiski leidub resolutsioones üht ja teist, mis
silmapaistev. Toome sellepärast lühendatult mõned laused isik
liku valiku järele.
I. „ Ü l e s k u t s e ü h i n e m i s e l e " võeti vastu konverentsi
lõpul 20. VIII. 27. Seal loeme:
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„Jumal tahab ühtlust . . . Tema kutsus meid siia. Tema
ligiolek avaldus meie palvetes, nõupidamistes, osaduses. Tema
leidis meid üksteisele . . . Tema elustas meie tõotust. Tema
õigustas meie julgust . . .
„Enam kui kunagi ootab maailm evangeeliumi. Kodus ja
eemal taganevad kurvalt hulgad kirikust tema nõrkuse pärast . . .
Misjonipõllud muutuvad kärsituks kiriku tükelduse pärast . . .
„Jumala selge kutse kogus meid siia. Tema äratatud usuga
liigume edasi."
II. „K i r i k u läkitus" on sisuliselt enam kui tuttav.
„Jeesus Kristus, ristilöödud ja elav, on evangeeliumi keskpunkt.
Tema ise on evangeelium. Evangeelium on enam kui filosoofi
line teooria, kui teoloogiline süsteem, kui materjaalse paranduse
kava . . . Ta on patu ja surma äravõitmine, igavese elu ilmutus
Temas . . . Ta toob rahu ja rõõmu südamele . . . Ta on ühiskondlise uuenemise kindel allikas . . .
III. Kiriku iseloom. . . Kirik on Elava Jumala enese,
mitte inimeste asutatud, kuid Tema tarvitab inimest teostajaks.
Jeesus Kristus on selle kiriku pea, Püha Vaim tema kestev elu . . .
Kuna on ainult üks Kristus, ja üks elu Temas, ja üks Püha
Vaim, kes juhib kõige tõe sisse, siis on ja võib olla ka ainult
üks Kirik, püha, üldine ja apostlik.
Kirikul on maa peal teatud iseloomu jooned, millest teda
tunnetakse. Apostlite päivist peale on vähemalt järgmised neist
tuntud:
1. Jumala Sõna — antud Pühas Kirjas ja seletatud Püha
Vaimu läbi kirikule ja üksikuile.
2. Usu tunnistamine Jumalasse, kui lihakssaanu ja Kristu
ses ilmutatusse.
3. Kristuse antud käsu vastuvõtmine kuulutada evangeeli
umi kõigele loomale.
4. Sakramentide tarvitamine.
5. Kuulutamise amet ja sakramentide jagamine seatud
korras.
6. Osadus palves, jumalateenistuses, kõigis armuannetes,
pühitsuses ja inimeste teenimises.
Vahedest on nimetada:
1. Nähtava ja nägemata kiriku iseloomustamine, nende
suhtumine ja neisse kuuluvate arv.
2. Endiste ja praeguste kiriku osade tähendus.
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IV. Kiriku ühine usutunnistus. Siin tunnistatakse
ühiseks aluseks Püha Kiri Nicaenumi ja Apostliku usutunnistusega,
millest viimane sisuliselt vastab greeka kirikule ilma ametliku
maksvuseta, kuna samas kirikus filioque loetakse interpolatsi
ooniks. Peetakse võimalikuks, et ilmutuse tõde Püha Vaimu
juhatusel esineb uute probleemide ilmumisel aeg-ajalt ühel või
teisel kujul, loobumata endistest. „Viimaks ... ei või kirjutatud
välised normid olla küllaldased ilma isikliku sisemise kogemu
seta ühendusest Jumalaga Kristuses. Eriusutunnistused ei ole
keelatud".
See otsus võeti vastu — nemine contradicente (ilma vastu
rääkimata).
V . K i r i k u v a i m u l i k a m e t ( v a s t u v õ e t u d nem. con.).
„Meie, Faith and Order konverentsi liikmed, oleme õnnelikud
andes aru, et oleme oluliselt kooskõlas järgmises viies esitises:
1. Vaimulik amet on Jumala and oma kirikule Kristuse
läbi ja on oluline kiriku olemisele ja heale korrale.
2. Kristus ja tema vaim volitavad alaliselt ja mõjutavad
vaimulikku ametit.
3. Vaimuliku ameti ülesanne on inimestele kätte tuua
Kristuse lunastavat ja pühitsevat heategu hingekarjuslises teeni
mises, evangeeliumi kuulutamises, sakramentide talitamises, mis
mõju avaldab usu läbi.
4. Vaimuliku ameti kätte on antud kiriku valitsemine ja
distsipliin, tervelt või osalt.
5. Vaimulikule ametile vastavate annetega varustatud mehed,
Vaimu kutsutud ja kiriku poolt vastuvõetud, saavad oma ameti
ordinatsiooniaktiga palve ja käte pealepanemisega, et selle ameti
funktsioone täita".
Edasi on kõne lahkvaadetest piiskopiametile ja apostliku
suktsessioonile. Lahkvaated takistavad iseäranis misjonitööd.
Pannakse südame peale neid vahesid igas kirikus hoolega uurida,
nimelt episkopaalse, presbüteriaalse ja kongregatsionaalse (kogu
duse) kiriku valitsemisekorra õigustust, millest iga liik usub, et
see kirikule oluline on ja mille õnnistust ta peaks kui oma erivara kaasa tooma ühise kiriku heaks.
„Selle järeldusena ei tohiks ükski kirik oma ordinatsioonikombeid, mida ta õigeks peab, teistele mitte kohustavaks teha
ega teiste kirikute ordinatsiooni-korda sellepärast tühjaks tun
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nistada või pidada. (Sest erilised Vaimu anded pole mitte vähem
tähtsad.)"
Greeka õigeusu kirik ei leia võimaliku olevat omast seisu
kohast loobuda, kuid palub Jumalat, et ka sellest raskusest üle
saadaks.
Lääne kristluses rõhutatakse ühelt poolt vaimuliku ameti
mitmeid astmeid, ordinatsiooni sakramentaalsust, apostlikku sukt
sessiooni ja sakramentide maksvuse rippuvust temast, teiselt
poolt: oluliselt on ainult üks amet olemas — Sõna ja Sakramendi
jagamine, et olevad ametid on kooskõlas Uue Testamendiga,
tõestatavad oma töö viljaga, maksvad kirikus niisama kui nende
toimetatud sakramendid; ordinatsioon ei anna, vaid kinnitab
Jumala andeid.
VI. Sakramendid võimaldavad lähenemist kirikute vahel.
Nemad peavad elu ja kirikute kogemusi süvendama. Siiski ei
ole Jumala armuanded ©litte piiratud Tema oma sakramentidega.
Sest kõik vaimu kingitused antakse vahenditus ühenduses Juma
laga. Lahkvaated (1) Issanda juuresoleku viisist, (2) mälestusevõi ohvrimõttest, (3) elementide suhtumisest armuga, (4) hooli
mata suhtest vaimuliku ja sakramendi maksvusele ja mõjule tuleb
rõhutada, et jumalik and ja juuresolek ei allu adekvaatsele sele
tusele inimese mõtlemisega ega väljendusele inimlikus keeles.
VII. Ristirahva ühtlus suhtes olevaile kirikuile anti edasi jatkamisekomiteele.
Nagu ettetoodud väljavõttest näha, ei ole, ülikooli esindajate
vähesuse peale vaatamata, ometi üldotsused siiski mitte kõige
kitsamas raamis tehtud, vaid sisaldavad terve rea lootusrikkaid
mõtteid. Muidugi võivad sest uued raskused tekkida, milles aga
mitte ei tule süüdistada n. n. „edulisi" ollusid, ega tormi joosta
alalhoidluse peale. Sest viimast nähtust tuleks hingeteadliselt
uurida ja mõista, nagu iganenud liberalismigi. Alternatiivid ei
ole enam need, mis nad olid viimasel sajangul. Kuid ka uued
alternatiivid, kui nad tekivad, ei too parandust. Ei tohiks igno
reerida kiriku seisukorda, nimelt massilist ükskõiksust või taga
nemist kirikust. Ei tohiks aga ka rippuda kiriku fetishismi küljes.
Kiriku armastus ei tohi temast väärjumalat teha. Ei aita ega
tohi aidata ka raffineeritud katoliikline elastilikkus, mis suudab
otse hüpnootilise dialektikaga anda igale haridusastmete ajakõr
gusel seisvat toitu, siiski lõpulikult peenendatud paavsti võimu
hoidmiseks. Ei ole ka õige teha kirikut ja ristiusku lihtsalt kui-

106

tuuri teenriteks ega eetiliste normide või sotsiaalsete reformide
tööriistaks. Ka ühtluse püüded ei tohi teostuda palja kompakt
suse saavutamiseks politiliste eesmärkide tagaajamises.
Loomulik, et tegelik elu kõiksugu tõukeid annab ja seisu
kordi hindama ning arvustama sunnib. Kergesti saab siis prak
tiline tõuge tervel liinil orientatsiooni põhjaks. Kõige selle juu
res ei suudeta lahkuda endisest tasapinnast.
Väga õnnelikuks tuleb lugeda nähtust, et nii lahkuminevad
vaated, mille esindajate kokkutulek veel 20 a. eest võimatu oli,
nüüd võimalik on.
Tohib siiski öelda, et faktilised ja pedagoogilised põhjused
ei lase kirikutegelasi suuremas ulatuses probleeme põhjalikult
käsitada. Teisest küljest peab konstateerima, et ka teadusemehed
ei tihka seda teha. Kas ei julge nad sildu enese taga ära põle
tada, et mitte kaotada ühendust massiga, või ei leia nad veel aja
tulnud olevat ?
•
Ometi on juba terve rida uusi algatusi olemas, mis väga
palju tõotavad. Kuid siingi varitseb dogmatismi hädaoht, isegi
teaduslikus mundris. See aitab vahest osalt ka seletada, miks
teaduse esindajad ei rutta. Kirik ei saa vabaneda oma või eel
mise põlve teaduslise ilmavaate mõjust, olgugi see massile tead
mata ja teadvuseta. Teiselt poolt on teadus kõigi oma esindajatega
nägemata sidemete läbi köidetud massi psühholoogiaga, nii või
teisiti. Kordub mäng, mida leiame Rooma kirikus. Iseäranis
imelik ja võõrastav on raske eetiline dualism põhimõttelise idea
lismi (resp. animismi) ja praktilise materialismi vahel, mille mõle
mad küljed tegelikult nii hästi sobivad niihästi juhtide kui juhi
tavate juures. See nähe paneb ka oma pitseri õpetuse ja elu
peale, ilma et seda märgataks. Ei ole Joota mingit järsku pööret
uue „lunastava" sõna ütlemisest. Ka reformatsioon pidi oma
reaktsiooni läbi elama ja dogmatismi ohvriks langema. Üldise
preestriameti suur mõte teostub veel raskemini kui demokraatluse „paremused". Ilma prohvetliku isikuta ei ole tõsiselt ei kiri
kut ega riiki, ei usku ega teadust, ei kõlblust ega kunsti. Seal
kaalub Nietzsche enam kui mõnigi dogmaatik, kes muud ei
mõista, kui ettevaatlikult parafraasida. Seal on entusiastiline
kogudus meile siiski armsam kui tarretanud institutsionalism,
kõnelgu viimase kasuks, ka ei tea missugused autoriteedid. Kui
usklikkudel oleks patuste julgust ja häbematute järjekindlust
ning tarkade mõtteteravust ääretu armurohkusega, siis teostuks
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palju ilma konverentsideta. Siis poleks martüürium mitte parata
matu eeldus. Siis ei maksaks enam Pauluse traagiline küsimine:
„Kas Kristus on patu teener?"

Kas tuleb otsida uut religiooni, ja kui, siis missugusel joonel?
H. B. R a h a m ä g i .
4.
Huvitavana paistab kõigepealt olevat lahkuda üldse reli
giooni joonelt ja asetada religiooni, — mille peale ju vaadatakse
tihtipeale kui inimkonna vaimuelus küll kord esile tulnud,
praegu veel oleva, kliid siiski möödamineva nähtuse ja
arenemisastme peale, — mõne teise inimese vaimu või hinge
avaldusega, immanentse suurusega, oma enese, inimese enese
poolt valitud otstarbega ja sihiga.
Need püüded ei ole mitte tuliuued ja ehk ainult moodsa aja
sünnitused ainuüksi. Nad on igivanad. Mulert jagab nad
kolme gruppi: 1) e s t e e t i l i s e d ; 2) t e o r e e t i l i s e d —
f i l o s o o f i l i s e d — s p e k u l a t i i v s e d ja 3) eetilised,
praktilised, sotsiaalsed.
Üleminek religioonist nende püüete juure sünnib seda hõlp
samalt, mida vähem elava religiooni tõsisest olust aru on saadud
ja aru saadakse ja mida enam religiooni olu, tuumpunkti otsitakse
religioosses elus ja tunnetamises nähtavaletulevais kõrvalisis,
teisejärgulisis elemendes.
Nähakse religioonis tunde tõusu sellevastu, mida pühaks
kõikväeliseks elu keskkohaks peetakse, jäetakse aga viimane kõr
vale, jääb järele tunde kultiveerimine kunstis, looduse naudingus.
Arvatakse, et religioon tekib teoreetilise ilmaseletuse tarvi
dusest, inimese kausaliteedi-tungist, siis võib ju inimene, ära
jättes metafüüsilist lõpukonstruktsiooni, jääda rahule piiratud
teaduslise töö alaga ja selle resultaatidega.
Kui religiooni nähakse tungis varade järele, enesemaksmapanemise tunde kõrgendamises, igatsemises võimu järele, ja
jäetakse ära nende tungide, soovide, ihade kontsentreeritud
personifitseerimine mingisuguses absoluutses isikus või absoluut
ses ideede ilmas, siis jääb järele eetiliste varade rõhutamine,
sotsiaalse edu eest võitlemine, sotsialistliste programmide absoluutsustamine ja vastavate inimliste kangelaste austamine.
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Rohketes broshüürides ja raamatutes, milledes uusi religioone
soovitakse, tulevad kõik need suurused nähtavale, vastavalt auto
rite kalduvustele, temperamendile, iselaadile, huvidele.
Nii rõhutas kunstnik Richard Wagner, et religiooni
asemele astub tulevikus inimsoos inimkonna paremaks muut
mine kunsti ja looduse mõjude kaudu. Teater ja loodus oleksid
kaks suurt tempelt esteetilise arenemise lõpuleviimiseks.
Kuidas propageeriti prantsuse revolutsiooni puhul mõistuse
kultuuri! Veel Haeckel ja tema ja Nietzsche õpilane ja kaasaraiuja Ernst Horneffer (viimane selle sajangu kahekümnete
aastateni) olid kindlad, et materialistline monism asetab igasuguse
religioosse tunde, elu ja tarviduse. Niisamuti rõhutavad ju neid
seisukohti kõik vabamõtlejad tänapäevani. Nende piibel
on teaduslikud raamatud; nende usund on teadus.
E u g e n D ü h r i n g rõhutab, et võiks kõiki kultuskohte,
templeid, kirikuid selleks kasutada, et oma rahvast tundma õppida;
natsionalism, rahvusvaimustus täidaks igasuguse religioosse tarvi
duse aset.
G e o r g S i m m e l räägib ühiskonna tundest, laialiulatuslisest sõprusest; sellest ulatuks inimeste kõige sügavamate vaimuja hinge- tarvidustele.
R e l i g i o o s - s o t s i a a l s e t e s ringes leiame rohkesti neid,
kes sotsialismi religioonina võtavad. Teatud majanduslik pro
gramm, süsteem on neile kõik kõigis. — T e r v i s h o i u f a n a taatikutele on jällegi niisuguseks suuruseks sport.
Nimetaksime siin kohal veel n. n. eetilise kultuur
esindajaid ja pooldajaid, kus ka hulga varjundeid leiame. Kui
professor Felix Adler New-York'is 1875. a. asutas eetilise kul
tuuri ühisuse ja 1876. a. alates pühapäiviti kõneles eetilistest
küsimustest, siis astusid need koosolekud paljudele jumalateenis
tuste asemele, nagu meil „elava rahva sõna" koosolekud poliiti
liste küsimuste üle pühapäevadel, jumalateenistuse aegadel.
Austrias oli mõtteteadlane Fr. J o d 1, Saksamaal Berliini astro
noom W i l h e l m F ö r s t e r ja mõtteteadlane G. v. G i z y c k i
eestvedajad. Iseäranis leidsid sotsiaaleetilised küsimused neis
ringeis käsitlust. Enamisti oli eelduseks veendumus, et kõlblus
ülim aste inimkonna arenemises ja et ta ilma religiooni tagaseinata
võimalik. — Siia kuuluvad ka suuremalt jaolt need püüded, mis
koolides küll moraali-, mitte aga usuõpetust soovivad näha
Kuid on kerge näidata, et kõik need püüded, oletused, eel
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dused ei taba seda, mis religiositeeti seni ellu on kutsunud ja
elus hoidnud, ja sellepärast ei või ei ükski neist suurustest, nii
suurejoonelised ja positiivse väärtusega nad muidu ka ei oleks
ja on, ometigi mitte asetada religiooni. — H. Scholz oma usundifilosoofias teeb seda meisterlikult.
Võtame näiteks inimese esteetilised kalduvused ja huvid,
mis pealtnäha paistavad kõige lähemal olema religioossetele kal
duvustele. Meie leiame igatahes terve rea tähtsaid ühtlus- ja
kokkupuutumispunkte religiooni ja kunsti juures, mis võivad
mõttele viia kunsti, õigemini kunstniku igasuguse esteetilise
tunde eelistamisest religioonile.
Formaalselt põhjenevad mõlemad, nii usulise inimese reli
gioosne tunne, kui ka kunstniku hinge inspiratsioon sisemistel
elamustel; religioonis on meil tegemist täielise andumusega juma
lusele ja kunstis niisamuti, kunstnik andub täieliselt inspiratsioonisilmapilgule; religioonis on peaasi ilmutus, tõsise kunstniku juu
res on ka inspiratsioon kõik. Nii religioosse inimese kui ka
kunstniku juures viivad just hinge sisemised elamused, intuitiivne
tabamine, kujundamisele, „loovale protsessile".
Selle formaalse ühtlusjoone juure tuleb ka sisuline. Tõsine
kunst ei ole ju veel mitte reaalse elu lihtne kopeerimine ja selle
reprodutseerimine. Päevapildid ei ole kunst, ehk küll kunstikohaseid ülesvõtteid olemas. Lihtsale koopiale, peab juure tulema
midagi kunstniku sisemistest elamustest, hõõguvast hingest.
Äratõmbele peab midagi juure tulema, mis meid tahtmatult kaasa
kisub. Kunstiteosed peavad olema ülemeelelise, ideede ilma väl
jendajad ; nad peavad vaatlejaid inimesi rikastama, konkreetsel
viisil seda väljendama, mis inimesehinges suurt olemas, mis tema
tundetõusu tingib.
Sedasama võime ütelda ja peame ka ütlema religiooni
kohta.
Kuid ometigi on mõlemate suuruste vahel suur vahe. See
vahe on oluline. Sellepärast jääb ta ikka püsima, ja kunstniku
läbielamine ei või ja ei suuda religioosset elamust asendada. —
Tahes või tahtmata tuleb kunstis esikohale vormi rõhutamine.
Näib ükskõik olevat, mida sellesse vormi paigutakse, ehk küll
kunstnikud ei märka, et see ebaesteetiliselt, nii siis kunsti olule
vastandliselt mõjub, kui ilusasse raami inetu pilt mahutatakse.
Osa futuristlisi kunstiteoseid Berliini sügiskunstinäitusel 1920. a.
mõjusid otse äratõukavalt, kus tänavastseeni kujutlemiseks ilu
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sasse raami, klaasi taha oli paigutatud igasugust prügi ja prahti
representeerivad osakesed, mis uulitsalt korjatud. Kunstile ei ole
tähtis sisu ka selles mõttes, et kas viimane reaalsusele vastab
või mitte, või on ta täiesti fantaasia saavutus. Ta katsub ellu
kutsuda esteetilist naudingut, jättes inimese sealjuures suuremalt
jaolt passiivsesse tunneteküllusesse; temale ei ole tähtis aktiivne
eetiline külg. — Religioonis aga, kui ta ehtne ja eluline, on just
tähtis kindel sisu ja aktiviteet. Jumaluse ja Jumala küsimus teeb
alles religiooni religiooniks. Tõsiilm, realiteet, viimane, absoluutne
realiteet on temale tähtis. Religioosne elu seisab või langeb sel
lega. Religioonis otsib inimene elule ülimat reaalset, absoluutset
sisu. Edasi: kunstis ei ole tähtis kõlbline külg; viimane oleneb
kunstniku kõrgest isiksusest; meie ei küsi palju esteetilise ela
muse juures, milliseid asju meie naudime. Olgu see Jeesuse
ema või langenud, toorestunud naise kujutlus — kui aga väljen
dus mõjub, kui meie meeled võivad ühe asja peal „puhata."
Esteetilise maitsemise juures on asi vabastatud teoreetilistest, prak
tilistest ja sisulistest suhetest. Religioonis aga astub meie juure
absoluutsus jäädava reaalsusena, nõudega, aktiviteedile viimisega,
kõlbliste kategooriliste imperatiividega.
Küll annab religioon kunstnikule head sisu kujundamiseks —
sügavad religioossed isikud on suured kunstnikud olnud; küll
võime kunsti läbi religioosset elu kujundada; küll võime esteeti
list mõnutunnet omada piiramatuse läbielamustel; küll võivad
religioosse ilmaga kontakti viia sügavad tundekontsentratsioonid,
näiteks loodusemaitsemised, vennaste koguduse palvetamisärdused.
Kuid kunst ei pruugi puudutada religiooni ühegi joonega; estee
tiline elamus ei sisalda eneses ühtegi religioosse elamuse olulist
joont. Need kaks ala ei ole identsed alad, ehk küll palju kokkupuutuniiskohte olemas ja võimalikud. Meie võime küll kõnelda reli
gioossest kunstist, kus kunst religiooni teenistuses seisab, mitte
aga et kunst religiooniks saab, tema asemele astub. Igalpool,
kus seda tahetakse ja see nähtavale tuleb, ei olda teadlik reli
giooni olust, ei kanta eneses religioosseid elamusi; ollakse vaene
religioossete kogemuste poolest ja lepitakse kunstiga, kui ase
ainega. Kunst esineb ehk küll väärtuslise aseainena, ometigi
aga a s e a i n e n a.
(Järgneb.)
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August Hermann Francke' mõjud meie maal.
0. Sild.
(Järg 2.)

26. aprillil 1728 kirjutab Mickwitz Tallinnast misjonär Walter'ile Trankebaris, kellelt ta on saanud kirja 22. juunist 1725 ja
kellele ta ei ole varem vastata saanud töökoormatuse, kirikuvisitatsioonide ja muu põhjuste pärast.
Ta tahab nüüd vendadele teateid saata Jumala kiriku seisu
korrast siin Liivimaai ja Venemaal.
Siin leiame hea ülevaate tolleaegsest seisukorrast.
Ta seletab esmalt, et teda kutsuti 1721 ühe Peterburi obristi
juure koduõpetajaks. Teda ordineeriti Berliinis, jaanuaris 1722
jõudis ta Liivimaale. Lapsi õpetas ta nädalas, pühapäeviti jutlus
tas ta. Kõike seda toimetas ta tol korral suure hirmuga hinges,
sest ta uskus küll Jumala juhtivat tegevust, kuid arvas, et Jumala
tahtmise juhtivus tema suhtes ei ole armu-tahte, vaid viha-tahte
juhtiv tegevus (non voluntatis gratiae sed irae). Viimaks 2 1 / 2
aasta järele vaigistas Issand ta hinge.
§ 4 m a s räägib ta siinsetest koolioludest. Katku ja vene sõdade
pärast seisid koolid 15—20 aastat tühjadena ja rüüstatutena või
olid rikutud sõjaväelastelt, keda siia asetati. Eeslinnas ei olnud
kooli. Lagunud koolimaja parandati täielikult. Issand andis
seks raha. Issand saatis kooliõpetajad: „Rectorem P r e u s s e n ,
con-Rectorem B e c k e r n, cantorem W e b e r n , zwey extraordinarios". Väljas (arvatavasti eeslinnas) kinkis Tema käsi
alguses 1 toa, siis 1 1 / 2 tuba, viimaks maja aiaga ja loomakopliga.
Lapsi on õppimas 50—60.
§ 5. räägib vaestehoolekandest. Vaestelastehoolekande idee
olla temas võrsunud Jumala helduse vaatlusel: nii kaua Jumala
kaevuke vaestele hoovab, tahab ka tema vaeste eest hoolt kanda.
Mõned vaesedlapsed leiavad täieliku varjupaiga; mõned saavad
poole ülespidamise riiete ja raamatute suhtes. Vaesed lesed
saavad võimalust mööda toetust. Kooliõpetajatele antakse sage
dasti palgalisa neist summadest.
„Täna alustatakse veikese urtsiku ehitust maa viisi järele
vaestelaste jaoks".
Issanda tahtmine sündigu. „Tema aidaku meid, et meie
temale kunagi ette ei jookse, vaid järele käime, siis läheb see korda".
§ 6 m a s räägib ta teistest armutegudest.
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Kuna 11 aasta jooksul vaevalt 3—4 riigitaalri eest piiblit
sai osta, saab nüüd seda 50—60 kop. eest. Kuna 11 a. jooksul
3 piiblitki ei saanud müüa, müüb nüüd raamatuköitja ühel suve
õhtul 30 eksemplari ära.
„Kus assambleesid ja balle peeti, peetakse nüüd palvetunde
ja pühapäiseid koosolekuid. Seda on Issand teinud."
§ 7 m a s nimetatakse töötegijaid kronoloogilises järjekorras:
1) Õpetaja G u t s 1 e f f , 2) õp. M i c k w i t z, 3) rektor
Preuss, 4) õp. V i e r o r t h , 5) kantor Weber, 6) doomkooli
konrektor B e c k e r , keda siis kutsuti maakoguduse õpetajaks,
(arvatavasti on see Joh. Friedrich Becker, kes 1727—1738 oli
Noarootsi õpetajaks), 7) H i m 1 e r *), kes eelmise asemele konrektoriks tuli, 8) S t e i n d o r f , collega extraordinarius, 9) C a lixtus, Reetor scholae suburbanae (eeslinna kooli rektor), 10)
Waechter, eelmise kolleega. Juure tulevad siis veel (His
accedunt): u ) H i r s c h h a u s e n , 12) Bill.
Mickwitz nimetab ka peetavaid palvetunde ja koosolekuid:
esmaspäeval 6—7 palve, kesknädalal 2—3 koolikonverents, nelja
päeval 4—6 Colleg. pastorale, 6—7 coll. biblicum (piiblitund),
reedel 2—3 majandusime konverents, laupäeval — erapalve, püha
päeval 5—6 leetio vet. Test. s. o. V. T.'i lugemine kodus.
Siis nimetab ta veel teisi Jumala sulaseid ja kaaslasi sel
maal.
P e t e r b u r i s : Õp. N a z z i u s , A l b r e c h t , G i b e r t i ,
kantor B o 6 e.
N a r v a s : Õp. L a n g e (Friedrich P e t e r , 1728—1729), õp.
R o d e, rektor H e r b e r s 2 ), kantor K e i 1 i n g, medicus K e i 1 i n g.
R i i a s : Õp. H a u m a n n , õp. Loder.
L i i v i m a a 1: Õp. S u t o r (Kambja õp.), õp. W a 11 i n
(Antsla õp.), õp. Schmidt (Christian, Maarja-Magdaleena õp.
1727—1759), õp. Wildberg (Tartus), õp. Cl are (Otepääl),
õp. Spreckelsen (Tobias, Roopa õp. 1727—1765).
E e s t i m a a l : õp. G e r n e t (Vigala õp.), õp. H e r1i n
( A x e l J u l i u s , Viru-Jakobi õp. 1719—1737), praost G u t s l e f
(Kullamaa õp.), õp. Gutslef (Tallinna Eesti koguduse diaakon),
Jahn (Joh. Georg, Martna õp. 1726—1737), õp. S a b 1) Gottfried Himler (Laucha'st Tüüringimaalt) oli Halle Pädagogiumi
informaator 1720—1724. Ta suri Tallinnas 1737.
2) U. Joh. Herbers'ilt Narvas on säilinud Herrnhuti arhiivis kiri Hallesse
(23/11. 1746).
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1 e r (Kadrinas adjunkt, siis Haljala õpetaja), õp. Hersf e l d (Joh. H e i n r i c h , Rapla õp. 1727—1749)l)f õp. W r e d e
(Harju-Jaani õp.), Helle (Anton Thor Helle, Jüri õp,
1713—1748), õp. Heitzig (Hermann Joh., Kose õp.
1710—1740), õp. Gerth (Joh. Heinrich, Kuusalu õp. 1714—1734),
praost Schwabe (Joh. Christoph, Ambla õp. 1711—1742),
õp. Hasselblad (Karl Friedrich, Reigi õp. 1728 —1730).
õp. Salemann (Joachim, Paide õp. 1728—1738, rp. Mihkli
õp. 1719—1768), Schultz(e) (Georg Friedrich, Lääne-Nigula
õp. 1718—1764), Levanus (Michael, Lihula ja Kirbla õp.
1727—1764).
Üliõpilastest nimetab ta: Seidiitz, Matschek, Bosse...
neid olla siin enam, „aga vähesed kardavad Issandat".
Kõikidega otsib Mickwitz antud juhusel (data occasione)
äratavat ühendust kirja teel, vahel ka era-visitatsioonide läbi
(per visitationes priuatas). Talvel ei saa aga nendega kokku,
sest siis on Jiivimaalaste reisimiseaeg ja Mickwitz istub siis kon
sistooriumis. Rootsi ajal oli consistorium purum, Vene ajal on ta
pidanud võtma ilmaliku esimehe (praesidem politicum). Suure
malt jaolt kardavad ta liikmed Jumalat.
Konsistooriumi tegevusest nimetab ta : 1) iga aasta peetakse
ühes teatavas distriktis kirikuvisitatsiooni; 2) talupoegadele on
eesti keelde tõlgitud ja trükitud head hinge-ehitavad lauluraama
tud ; 3) U. T. on juba tõlgitud, nüüd revideeritakse tõlge ja
trükitakse teist korda; 4) V. T.'i tõlkimiseks on Issanda käsi
sel aastal ka tee kaugelt näidanud; 5) mõni jumalavallatu jut
lustaja on tagandatud; 6)igaaastased sünodaalkonvendid peetakse
nüüd virgutuseks, mitte nagu varem (vt olim) ilmaaegseks vaidlemi
seks. Seda on Issand teinud. Talupoegade hulgas leidub mõni
kaunis liikumine. Oh Issand, lase aga tähelepanu pöörduda
selle aja märkidele.
Mainitakse, et siin maal on palju rebaseid, karusid ja hun
tisid. Talupoja-rahvas on veel osalt suures ebausus. Viimasest
sõjast saadik on veel suurem osa kirikuid lõhutud.
Õp. Menckel 2 ), kelle kindral krahv Douglas on vallandanud,
leiab kaitset ühe katoliku kindrali poolt. Nad ootavad teda ka
Tallinna.
1) Temalt on säilinud Herrnhuti arhiivis kiri Hallesse (8/II 1746).
2) J o h . C h r . M e n c k e l 'ilt on Herrnhuti arhiivis säilinud 2 kirja:
9. VII. 1725 (Tallinast) ja 19/VI. 1726 (Mick\vitz'ile).
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Rootsis levinevat Jumala riik jõudsasti ikka enam ja enam.
Hallest saadetakse siia mõnda vaimu-kosutust ja mõni ustav
studiosus. 3 a. eest kirjutas meile terve usuteaduskond ja vir
gutas meid, et meie ustavalt võitleks kuni surmani. A. H.
Francke surma puhul (8./VI. stili novi 1727) pidanud Mickwitz
oma kogudusele kõne pühapäisel kodusel palvekoosolekul.
Ühe liigi sõnumite pealkirjaks on „Meie kannatustest", kuid
neist ei võida ta praegu veel vabalt rääkida, sellepärast vaikivat ta.
Samal päeval 26. aprillil 1728 adresseeris Mickwitz ühe
tänukirja Halle usuteaduskonnale juure lisades ärakirja eelmisest
kirjast, mis siit Inglismaa kaudu Trankebari on saadetud, millest
nad näha võivat, kuidas siin „Issanda teoga" lugu on. Ka tule
vikus saavad nad ustavaid töötegijaid Hallest paluma, nagu nüüdki
„ustav kaaslane Kristuse kannatuste riigis" õpetaja Vierorth selle
pärast kirjutanud on, kellel kirjutamine ka kergemalt läheb. Peale
juba palutud üliõpilaste paluks ta veel 1—2 üliõpilast saata, „sest
häda on suur ja Issand äratab igapäev südameid, et nad miskit
paremat püüaks". Mickwitz on ka Königsberki herra D. Rogal'i
poole selles asjas pöördunud; kas ta tagajärge saavutab, olla veel
teadmata.
16./IX. 1738 kirjutab Mickwitz G. A. Francke'le, soovitades
Tallinna linnast päritolevat Schefler'i, kes Tallinna linna
koolist Hallesse läks õppima, usuteaduse professoritele. Stud.
B 1 u m e ' suhtes, kes doomkoolis nähtavasti oli õppinud, ei ole
tal häid lootusi, soovitab temas tööhimu äratada ja talle tööd anda.
Subrektor Krause juures siin tulla paraku endised nõrkused
avalikuks.
19./II. 1744 palub ta G. A. Francke't saata 3 ustavat ja tublit
koolimeest; ühte doomkooli konrektoriks, teist vaestelastevarjupaiga-kooli rektoriks ja kolmandat informaatoriks praost Gutslefi
juure. Omalt poolt arvab ta, et K e 1 c h vaestelaste-kooli rek
toriks kõlbab ja Ignatius informaatoriks praost Gutslefi juure,
keda ta võiks siis ka eesti koguduse teenimisel aidata. Otsusta
mine jäägu aga ikkagi Francke enese hindamisele. H e m p e 1 oli ka
vatsetud konrektoriks, aga et ta ära on kirjutanud, palub ta kedagi
Francke Seminariumist saata. Lõpuks palub ta vabandada oma
halba käekirja: peale viimast haigust on ta saanud väriseva käe.
27./II. 1748 mainib ta oma eestpalvet Francke'le õp. Levanus'e laste eest (25./II. saadetud kirjas). Edasi palub ta Francke't
ja kõike usuteaduskonda hoolitseda tema poja eest, kes talle on
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lubanud õigusteaduskonnast usuteaduskonda üle minna. Ta
tunneb oma otsa liginemist. Tervitab kõiki asutuse inspektorisid,
siis professorisid, nimetades iseäranis D. Knap'i ja D. Baumgarten'i, kelledest kõik siia tulevad usuteaduse üliõpilased rõõ
mustavaid teateid toovat. Jumala vägi hingaku nende peal igavesti.
Armsa venna (G. A. Francke) peal kahevõrdselt, keda ta isik
likult tunneb ja armastab hauani. Jumala kiitusepalvega lõpeb
see (vahest tema viimane) kiri Hallesse.
Mickwitz'ilt on veel palju teisi Hallesse adresseeritud kirju
säilinud. Herrnhuti arhiivis on kõiki niisuguseid kirju kokku 36
numbrit (1724—1748). Th. Harnack'i teatel (m. t. lk. 40**, 142*)
on tema järeltulijatel veel olemas tema kirjade kogu ja tema
päevaraamat, millest ta ise on valmistanud väljavõtte herrnhuutlaste küsimuse kohta („Extract in re herrenhutiana").
Eespool juba mõnes kirjas mainitud konrektor Jae. Ad.
Hirschhausen kirjutab 12./XII. 1723 Tallinnast sõbrale H.Milde'le
Halles, et nad siin on teate saanud krahv Reuss'i surmast ja prof.
Wolfi dimissioonist, kelle põhimõtted kirjutaja arvamise järele
ateismile viivad.
Edasi teatab ta, et koolis on Grammatika Langil tarvitusele
võetud, mida keegi ei kahetse 1 ). Räägitakse veel kooliraama
tutest ja arstirohtudest, mis Hallest on saadetud (Hauptbibiiothek,
D 57, p. 867).

8./IX. 1730 kirjutab Hirschhausen Tallinnast jälle Henri
Milde'le (Ministre de Dieu ä Halle), avaldades arvamist ja soovi, et
Jumal vaheseina vaimuliku seisuse ja teiste seisuste vahel maha
kisuks, et selle läbi edeneks vastastikune usaldus ja kasvaks
Issanda ihu tema liikmetes. Need mõtted olla temas äratanud
Böömi venna esinemine siin (das Exempel des Böhmischen Bruders), kes käsitööliste keskel mõnda head korda saatis oma kosu
tavate, virgutavate ja lohutavate kõnelustega (durch seinen erbaulichen Zuspruch). Ta pöördus nende poole, kes tagasihoidlikud
olid ja rääkida ei tahtnud ja kuulas, mispärast nende käsi pare
mini ei käi, virgutades igatühte palvega ja sõnaga, kelle juure
ta tuli.
Kirjutaja on tähele pannud, et inimesed enam nendele ligi
nesid kui avalikule õpetajale ja avaldasid talle mõnda, mida nad
1) Callenberg teatab, (m. t.) juba 1722 a. kohta, et Tallinna koolis on
(konrektor Hirschhausen'i teatel Halle kooliraamatud tarvitusele võetud, mida
keegi ei kahetsevat.
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vaevalt õpetajale oleks avaldanud. Kirjutaja ei ole seisuste vahede
vastu, sooviks aga, et enam apostlikule õpetusviisile ligemale
mindaks.
Ta palub adressaati temale teatada, kui ta midagi herrnhuutlastest kuulda saab, eriti, mis avaldatud arvamisele suhtub, teda
selgitades, ehk kui sõber ise sel puhul midagi leiab, millele ta
kirjutaja tähelepanu tahab juhtida (Hauptbibiiothek).
Üliõpilane (s. o. kandidaat) Matschek, keda Mickwitz
oma aruandes 1728 nimetab, kirjutab Tallinnast 1729. 2./V (St. v.),
et ta vanem õpilane (Discipulus) saadetakse Halle Pädagogiumi.
Ta teatab ühtlasi, et Narva kantor Keiling on Albule inspektoriks
kutsutud.
Uus testament selle maa keeles on valmis, puudub ainult
veel paar poognat (tähendab: II trükk); Vana testamendi kalla
töötavad mõned jumalasulased (Hauptbibiiothek).
See Matschek on arvatavasti Matthias Matschek, kes oli
1729—1768 Ridala õpetajaks ja 1751—1768 Läänemaa praostiks.
Üliõpilane (kandidaat) Joh. Aug. Seid li tz kirjutab Tal
linnast 1726 11./I. (stil. vet.) kirjeldades oma reisi Tallinnasse.
Ta on ühe obristi juures kodujutlustaja. Tal on 2 last õpetada
(tütarlaps on 10 aastane). Obrist tahta teda eksamineerida ja
ordineerida lasta. Kirjutaja arvab, et seda ei ole tarvis; kui
seda siiski nõutakse, siis on see Jumala tahtmine, millele ta
alistub.
Siinsete määruste järele ei olla lubatud obristile, kui ta
enam tegevas teenistuses ei seisa, omale pastori pidada (Haupt
bibiiothek).

P a u l H ö n n kirjutab 1725. 20./X. (st. v.) Saaremaalt
Kuressaare ligidusest (Metell bey Arensburg auff Oesell) kirjel
dades oma reisi Liivimaale. Liivimaa vähesed õpetajad peavad
4—6 kihelkonna asju korraldama, mis kuni 6 miili kauguses
üksteisest on. Suurem osa neist otsib enam seda, mis neile endile
kasulik on, kui seda, mis Jeesuse päralt on (Hauptbibiiothek A iii).
Paul Hönn oli esiteks diaakon Kuressaares ja ühtlasi kreis
kooli rektor, siis 1732— Kuressaares õpetaja, 1737—1745 Martnas
õpetaja *).
Hallest tulid Saaremaale sel ajal ka Valjala õp. Jonas
1) Tema kirjust Hallesse on Herrnhuti arhiivis veel säilinud kiri
12./VI. 1731 ja 12./II. 1745 (G. A. Francke'le).
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Angerstädt (1729—1741) ja Anseküla õpetaja Alexander
Holmquist (1729—1746), kes enne seda oli Ruhnu õpetaja
(1725—1729).
F r a n z H ö l t e r h o f f tuli esiteks E. Gutslaffi kodukooliõpetajaks, siis sai ta Kuressaare diaakoniks ja peale selle Jamaja Õpe
tajaks (1740—1747). Ta muutus varsti herrnhuutlaseks.
J o h . N i c o l a u s R e u t e r oli 1739—1756 Ruhnu õpetaja,
1756—1765 Kuressaare ülemõpetaja.
J o h a n n G e o r g H o l m oli 1718—1740 Jamaja õpetaja,
1740—1763 Karja õpetaja.
Karja õpetajana kirjutab Joh. Georg Holm 12./VI. 1745
prof. G. A. Francke'le tänades teda (kui „kallist Jumala tööriista")
eriti abi eest, mida Holm'i poeg oma haiguses oli rohkesti tunda
saanud. Holm'il on 8 last kasvatada, mis talle suurt muret val
mistab, kuna sissetulekud vaevalised on. Ta teatab, et ta kälimees õpetaja Hönn 26./V. 1745 surnud on, järele jättes 2 vaest
last ja lese, kellega ta ainult 8 nädalat oli koos elanud. Herrnhuutlaste suhtes teatab, et seisukord olla veel sama, nagu ta va
rem sest olla juba teatanud. Juurdluskomisjoni protokolli ekstrakt
olla kindralkubermangu valitsusele Riiga saadetud ja sealt kohe
majesteedile Peterburki. Oodatakse igatsusega resolutsiooni, kuna
siin veel kõik väga segane 011 (Archivder Brüder-Unität, mainitud osakond 1 ).
C. F. P a p p e r i tz'ilt on säilinud Berliinis 6 kirja (Kap
sel 28). 17./II. 1737 kirjutas ta Sinalepalt (Sinnalep) prof.
Francke'le (s. o. A. H. Francke pojale). Ta palub adressaati anda
tema isale, kes Berliinis ilma ülespidamiseta on, 6 riigitaalrit.
Kirjutaja saadab õpetaja Virord'i (s. o. Vierorth) kaudu profes
sorile selle summa asemele. Kirjutaja on juba varem oma isale
4 riigitaalrit saatnud, aga isa ei ole seda kätte saanud. Selle
pärast palubki ta professorit abiks olla.
Karl (rp. Carl) Friedrich Papperitz sai Püha õpetajaks 1738
ja oli siin ametis kuni 1770. 5./III. 1740 kirjutab ta Pühalt (Pia)
jälle prof. G. A. Francke'le abi pärast oma isale (ta saatis 10
riigitaalrit siinse superdendi kaudu, kes seda alguses oli ära unus
tanud). Halle varjupaigale oli ta ka annetust läkitada soovinud
ühe Tallinna õpetaja, vist Virord'i kaudu.
Kirja lõpul kirjeldab ta oma hingelist seisukorda järgnevalt:
1) Siin on tema kirjust Hallesse veel säilinud kirjad 24./X. 1738 (Jama
jast); 15./XI. 1743 (Karjast); 15./VI. 1744 (Karjast); 18./1V. 1746 (Karjast);
4./XI. 1746 (Karjast).
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(Preufiisehe Staatsbibliothek, Handschriftenabteilung,
Francke, Kapsel 28.)

Nachlass A. H.

Need sõnad, mis korduvalt üle kõige rõhutavad Õnnistegija
Jumala poja vere tähtsust, rääkides isegi «Õnnistegija verisest
armust" näitavad, et ta herrnhuutlaste meeleolule selles suhtes
õige ligidale oli jõudnud. Vahest oli prof. G. A. Francke temale
selles asjas vastanud. Igatahes tõmbab ta oma kirjas 10./1X.
1740 (G. A. Francke'le) juba vahejoone enese ja herrnhuutlaste
vahele. Ta kirjutab siin:
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f)arre f)offe id) aud) fcfyon 6eegen ju fjaben. Q3öei( ^auluš $u feinen
motf)eo fagf, fo bu baf tfmft mirft bu bicf) fclbft feelig macf)en unb bic bid)
f)ören. ^iffe mir eittigen llnterricbt in biefcr 6ad)c aug. Ubrigenš ergebe
näcfjft f)er^l. <£>anf oor biš f)er ertoiefene ©üf)fe unb <5reunbfcf)afft biefelben
ber ©nabe ©0tteš unb bin näd)ft tjcr^l. ©rufj (£m: .£>ocf)m: m. £(£rren
§)octorig 3utn ©ebetf) unb ader liebe oerbunbener ®iener
(£.
^apperitj.
^ia ^aäforatf)
b. 10 6epf. 1740.
(Preufiische Staatsbibliothek, Handschriftenabteilung, Nachlass A. H.
Franche, Kapsel 28).

12./V. 1741 kirjutab ta samale Halle professorile Pühalt
(Pyha Pastorath) ja palub teda tema armsale isale Berliinis anda
10 riigitaalrit, millise summa ta superdent Gutsleffi läbi ära saadab.
Lõpuks kirjutab ta oma kogudusest ja oma meeleolust järgmiselt:
„3tt meitter ©emeine mei£ icf) mof)t nod) oon fcittcn offenbaf)ren 6eegett
§u fagen, jebocf) arbeifc id) auf f)offnung unb glaube mit ^lbraf)am ba nicf)tg
ju f)offen iff. <S>ocf) f)offe icf) ba§ meinc fjoffnung mir nicf)t mirb fef)Ien,
unb ob mir b. £err fcf)on nicfjt offenbaf)ren 6eegen gibf, fo gibt (?r mir
bod) ttief gebet^) meld)eš mid) ben in meinern ^Imbte frenbig u getroft macf)ef.
(£rfa£e biefelben gottf. ©nabe u. bin
(£m. Äodjm.
m. Äerrn <3)ocfor3 ^um ©ebet^ u. liebe oerbunbener
freunb (S.
^apperi^.
^fw ^aftoratf)
b. 12. 9Xaii 1741.
(Preufiische Staatsbibliothek, Handschriftenabteilung, Nachlass A. H.
Francke, Kapsel 28.)

1712. 2./VI. kirjutab ta jälle prof. Gotthülff August Francke'le
(Docteur en Theologie ä Halle). Siin ütleb ta selge sõnaga, et
ta professorilt südamlikku manitsust on saanud: „tänan südam
likult ilusa kirjutise ja südamliku manitsuse eest. Ma ei mõtle
karvaväärtki Jumala sõnast, usu- ja risti-teelt kõrvale minna,
õpetust ja iseennast hoolsasti silmas pidada, et ma ennast ja neid,
kes mind kuulavad, õndsaks teeksin" (Äoc^mürbiger in ©ott an-bacf)tiger unb f)ocf)gelaf)rfer Äerr ©octor. QBefjrtcr freunb u. ©önner. <3)anfe
t)er(jfid) oor bie fcf)öne gufc^rifft u. tjer^licfje ©rma^nung. ©ebende nid)t
um ein püncftcfjen oon bem QBorre ©otteš ©laubeni unb ^reu^ež QBeege ab--
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jumeic^en, auf bic £ef)re uub auf mid) felbft tt>o£)t ad)t ju geben barnit icf)
mid) felbft u. bic mid? ljören feelig macf)e).

Ta räägib siis 10 riigitaalrist, mida ta oli kavatsenud Halle
varjupaiga lastele jätta, aga et ta isa haiguse ja vaesuse üle
kaebab, palub ta siiski seda summat ta isale välja maksta lasta.
Tal olla see aasta sissetulekute poolest halb aasta olnud, sest et
ta loomad on otsa saanud; põllumees ei saa aga põllu pärast ilma
loomita olla. Tema ainus sissetulek olla aga põllust.
Edasi kirjutab ta siis sõna-sõnalt:
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c

(PreuBische Staaisbibliothek, Handsehriftenabteilung, Nachlass A. H.
Francke, Kapsel 28.)

E p h r a i m D i e t r i c h Hövel seletab oma kirjas 1722 27./IX
seda, mis talle raskust teeb Liivimaale sõita, muu seas od see võõra
keele õppimine. 7./X. 1722 on ta sellele mõttele vastutulelikum,
sest et talle on seletatud, et võõrast keelt quotidiano usu (igapäe
vasel tarvitamisel) kergesti võivat ära õppida. 1723 läks ta (ühes
Spreckelsen'iga) õp. Neuhausenl juure Wolmari ja 18. VIII. 1723
kirjutab ta juba Kaugershofist, kirjeldades oma reisi. Riias palu
sid nad kindralsuperdendilt venia concionandi. Ta jutustab, et
nad enne eksamile võetud; muu seas küsinud kindralsuperdent,
kas ta Sümbolilisi kirju tunnustab quia vel quatenus. Räägitakse
ka tülist Löscher'i ja Halle usuteadlaste vahel. Kaugershofis,
(Wolmari juures) hakkab ta läti keelt õppima, et ta võiks adjunktiks saada. Kuid asi kujunes teisiti. Tema sai 1724 õpetajakoha
eesti kihelkonda Harglasse (Võru praostkonnas), kus ta oli õpetaja
ametis kuni 1758.
2./V. 1726 kirjutab ta Harglast olles Liivimaal III aastat
õpetajaametis.
Sõna kuulajaid olla küllalt eesti talupoegade hulgast ja saksa
mõisatest, kuid õigeid sõnategijaid on väga vähe. Kihelkonnas
olla suur teadmatus ja jumalavallatus. Selle põhjused olla:
1) Kihelkond on 26 a. enne seda vakantne olnud ja siin on
käinud harva vaid ajutised õpetajad, kel tuli käia 4—5 kihelkon
nas. Ka katk ja sõjahädad on palju kahju teinud. Paljud 50-,
60-aastased ja veel vanemad inimesed ei oskanud Meie-isa palvet
ja ei teadnud, kes neid on loonud.
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2) Suur rahva orjastus. Talupojad siinmaal on tema meelest
nagu Iisraeli rahvas Egiptuses, kes orjatööde pärast harva Jumala
peale mõtles.
3) Kirik on paljudele liiga kaugel, iseäranis paha tee ajal.
4) Ehk küll see kihelkond mitte üks suurematest ei ole ja
peale selle on suurel määral välja surnud, on siiski 3000 hinge
eest hoolitseda, mis ühele õpetajale liig olla.
Iga pühapäev on saksa keeles jutlus ja eesti keeles jutlus,
enne jutlust pihi-kõne neile, kes lauale tahavad minna. Pärast
jutlust eesti keeles katekisatsioon, olgu et jutlus katekiseerides
(catechetice) korratakse, või aga mõni katekismuse pala korralikult
läbi võetakse. Kõik kestab kokku 6—7 tundi. Neljapäeval sõidab
õpetaja sinna külasse mis järgmisel pühapäeval lauale tuleb, ja
valmistab neid ette, kusjuures lauldakse mõni pihilaul, selle
järele katekiseeritakse ja räägitakse ka õhtusöömaaja peapunktest,
selle järele palutakse põlvili kahetsusmeelt ja lõpuks on jälle pihilaul.
Muidu on veel Õpetaja tööst nimetada katekumeenide ettevalmis
tus, haigete juures käimine, talvel on õpilaste koduvisitatsioon
ja katsumine; sügisel on tööd nendega, kes tahavad abiellu
astuda.
Palju tööd valmistab ka paganliste jõleduste kaotamine:
nimelt ohverdatakse öösiti kohtadel, kus vanal ajal kirikud või
kabelid olid, kord vaha, kord seapäid ja muid asju teatavale
pühurile, teda palades kord viljale, kord sigadele, lammastele
sigidust anda. Et selle vastu küllalt sõditud on, määratakse
tulevikus kirikuvisitatsiooni otsusel vastavatele isikutele ihu
nuhtlust (Hauptbibliothek, C 133).
S a m u e l N a u h a u s kirjeldab 18./IX. 1728 oma reisi Tal
linna. Ta sõitis ühes Voifiga 1 ) ja K e r n'iga Travemiindest
24./VI1I. välja ja 3. septembril jõudsid nad Tallinna sadamasse.
Tallinnas leidsid nad Mickwitz'i ja Vierorth'i poolt lahket vastu
võtmist, kelledel viisiks olla Hallest tulijaid ikka oma juure kor
ter ivõtta. Nauhaus'i ja Kern'i võttis Mickwitz oma juure, Voit'i
— Vierorth. Kirjutaja jäi Mickwitz! juure 11 päeva ja tutvunes
siin siinsete korraldustega ja hingeehitustundidega, mis talle
Halle varjupaika meelde tuletasid ja „Jumala sõrme" ilmutasid.
1) J o h . L u d w . Y o i t oli Frankeni Königsbergist pärit, oli 1723—1728
Halle Pädagogiumi informaator. Siis oli ta „kabinetijutlustaja" Vene kindrali
v. Campenhausen'i juures. 1731—1743 oli ta Pärnu Nikolai kiriku diaakon ja
1743—1747 ülemõpetaja sealsamas ja konsistooriumi assessor.
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Jumalateenistuselgi olla Freylinghausen'i lauluraamat tarvitusel,
nagu Halle koolikirikus. Esmaspäeval on palvetund. Nagu Mickwitz talle olla rääkinud, on see viis ka Narvas ja Peterburis
olemas.
Kern sai koha Tallinna kooli, Nauhaus läks informaatoriks
vabahärra laagman v. Tiesenhausen'i juure Palvere mõisa (Palfer,
Kose kihelkonnas), fi miili Tallinnast. Tal oli 4 last õpetada,
hommikupalvet pidada ja pühapäeviti, kui kirikusse ei sõidetud,
jutlustada. Juba esimesel pühapäeval ei lugenud ta postillist
jutluse ette, vaid jutlustas ise, mis nii väga meeldis, et järgmisel
pühapäeval teda paluti peale ennelõunase jutluse ka veel pärast
lõunat hingeehitustundi pidada. Selle asemel aga katekiseeris
ta oma õpilasi oma Halle õpetaja eeskujul (Hauptbibliothek, A 78 b,
p. 331—342).

28./III. 1729 kirjutas S. Nauhaus Palvere mõisast (Palfer)
oma sõbrale stud. theol. Sam. Gotth. Langele Hallesse ja palas
teateid ja sõnumeid Hallest, näituseks prof. Chr. Thomasius'e
matuse kohta, kirjutiste kohta A. H. Francke surma puhul, üli
kooli kohta j. m.
Tundub, et ta hingelises üksilduses oma koha peal elab ja
vaid Tallinnas mõtteosalisi vahel külastada saab (Hauptbibliothek.\
Samal päeval 28./III. 1729 kirjutas ta ka Halle professorile,
kes talle oli kirjutanud ja teda selle oma armastusega veel enam
virgutanud Issanda meelepäralisele tööle, mille eest ta soojalt
tänab.
Siis kirjutab ta edasi sõnasõnalt:
0! eg ift eine felige 6acf)e am 9^eicf>e ©oftes arbeiten. Solte man aud)
fetner frücf)te an anbern gen>af>r toerben, fo bleibt bocf) biefeš gettuš, bafj ber
"Slcfermann am erften ber frucl)t itt f. öeelen geniej^ef. ©elobet fep ber t)er-Itcfje 9?ame ©offeg, ber mid) untoütbigen < 2öurm gehnirbiget tjaf, aud) mit
Äaitb ansulegen. (£r t)ilft bod) imtner fort, id) bin ganf* tn feiner Äattb.
(?r ntad) mid) nur red)f lauter in fetttetn ©ienft unb gebe mtr eitten fcin
eitifältigen 6inn u. etn gerabeš ^luge auf i^n geridrtef, unb fcbnetbe aUe
(£igenf)eit ab, baf? (£r alleg bttrcb mtcf) macf)en Bnne, toag (£r nur immer molle.
0o gel)etš unoerglet)d)lid). ^CReitte ©ontagš^rebtgf unb Catechisationes
(baoott (£n>. Äod)^brn\ tt>of)l fdjott hnffen Voerben) ge^it burd) bie 93armf)ert§ig=
feit ©offeš nutt ttneber
ooit neuettt fort, unb ber Äerc l)ilft tn allem.
8 QBodjen toar
td> bamit oerfdjonet, fo lange tuir allefamt au£ unfertn
Äaufe ttt ber 6tabt getuefen, ba id) fo h>ol)l offetttlid) bag <2Bort beš ioernt
oott bem unfd)ät?baren £). Öber^aft. 9fticfn>i^en uttb bem tfjeurn 5b. ^
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Q3ierotf)en f)ören föntteit, alš aucty bic gemöl^nl. prioat (frbauungen
befucfjen, u. &inber ©otteš fpred)en, tueldjeg id) tn cinem ^alben 3ct^re
nicf)t fo ft>un föttnen. 9J?it 5b. ^crnen (tt>elcf)er in bem 5berrn feittett f)ert5li=
cf>ert ©rufj oormelben läftet) f)abe tnand)e freuben=0tunbe oor bem <2lngefid)t
. (£. gettofjen, n>eld)er burd) f. £tebe unfere 5ber^en aud) fe|)r genau tn
93ruber-£iebe oerfnüpfet f)at. 9?utt tebe id) toieber in ber (Sinfantfeit auf
bem £anbe, unb h>enn id) mit einem fpredjen unb gur (Srmedung ber 0eelen
cottoerfircn toiU, fo iftš ber gaitt? aUeitt, ben meine 0eelc einmal im ©lau*
beit angenotnmen, u. ju liebett angefangen f)at.
Ö! biefer 5berr ift fefjr gütig unb läfcet ftd) gnäbig ftttben oon
allett, bie ifyn in ber ^öa|)rt)eit fudjen. 3d) !an nicf)t anberš, alš
f. 9^atnen preifett; bentt er ()at mid) fo lieb, baf? er mir aud) fd)ott
Ceibett 5ttgcfd)icfet |)at, ba id) bocf) itt 5baüe oor meiner ^Ibreife nicf)t
glaubett fonte, baf} bergleicfjen alf)icr fiir tuid) toare, tt>eld)eš miro bamalš
Summer mad)fe. ©el)e id) bentt ttun itt feittent 9?amen uttfer bie 9ftettfd)cn,
arbeitc in f. 9?anten, prebige in f. 9?anten, rebe unb fd)toeige in f. 9?a=
mett, mic fcin ©eift freibct it. fü()ref, fo ift überaU 0ieg, unb gef)et aüce
t)erlid) unb fd)ön oon ftattcn. QBaš überf)aupt baš 9?eid) ©otteš in bie=
fem Canbc betrift, fo fef)efg bamit freplicf) gait<5 attberš auš, alš eš oor
etlidbett u. 20 3at>rert aužgefef)en (;af, ba 9?iemattb oon ber neuett ©ebuf)rt
. b. g. citt QKörfcbctt auf ber Ganjel melben bürfen, toettn er nic|>t bat
toollen angegriffen mcrbcn: iet^o abcr ad)tet tnatt folcf>e ^rebiger nicf)t, bic
nid)f au^ cigner <5rfat>rung alg lebettbigc 3eugen oon fold)ett praetifdjett
^afjrtjciten jeugen fönncn. Cnntge mettige fittb ttod) unter ben "JUten übrig,
bic bie ortf)obojie oernteitten ju f)aben, aber if)rc ortboboyie gilt im £anbe
gatt^ itid)t ntefjr, jebcrtitaitit fiejjet, baf? fie finb xaxä ftrjQia, unb ©ott
läfiet aud) citten itad) bem attbertt meg fterben, unb madjet baburcf) fcittem
(foangelio immer tncfjr 33af)n, toetut nur oiel treite u. braucf)bare <2lrbeiter
möd)ten inš £anb fomnten, fie mitrbett alle angenefjm fct)n uttb too|)l gcfu-d)et toerben. 3)etn QSorte ber 3öaf)rf)eit toirb f)ier ttirgettbš offenbar toiber-ftanben, fonbern bie 0eelen toerben leid)t überjeuget unb öfterš entpfittblid)
gettug gerüfjret: aber baš ift betttt nod) tticf)t bie 93efef)rung. (£3 gef)öret
ntancf)e ©ebulb, ntand)e (frbartttuttg u. ^ftitfeiben barett, toeun tnatt unter
ben ^enfdjen mit 9?u^ett manbeln tt>iü: 0agt matt il;ttcn in Conversatione
toie gemi^ tnatt beš geiftlid)en £ebenž in ber 0eelett ntüfje toerben, unb toie
gar entpfittbf. unb fjanbgreifiicf) e^ mit ber neuett ©ebubrt 5ugef)e u. b. g.
fo unterftef)t fid) fetn 9)Jenf4> ju miberfpred)ett, fonbertt bejeugett mit ©e-berbett u. 9©orten, ba§ fie ež nid)t nur approbiren, fonbern aucb münfd)ten
fo glvidlicb ju fepn. 0tedt man if)tten öffentl. im Q3ortrage ba^ QBort bež
Äerrn fo einfältig u. beutlic^, al^ eš ber ©eift ber ©ttaben nur immer mit=
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t^etfet tn ben ^ftunb, fo läfjet fid) ©ott tn t&ren ü>er^en nicfjt unbejeuget^
fonbern toürcfet fo getoaltig, ba§ toof)l ^äuffige §t)ränen fCie^en, ober folcf)e
93efäntni§e, bešgleid)en man fid) nimnter oerfetyen folfe. llnb bieg jtuar
nicf)f oom gemeitten Q3olf, fonbertt oon ben Q3ornef)mften im £anbe.
0! matt f>af mid) toof)l fd)on gefragef, tt>ie fange id)š an, bafj id)
felig merbe? < 2Xüein alteš biefeš ift bod) nur nod) fo toag übert)inraufcf)en=
beš, e$ fommt nicf)t fo gleid) jum ®urd)brud). llnterbefjen tuirb ©ott ttod)
tool)l l?elfen; nur ©ebulb unb ©ebet. 3d) f)abe nod) grofjen 9D?ut^) unb
õiele Äoffnung, bafj ©ott mir etnige 0eelen jur 93eute fdjenden toerbe.
QBenn id) nur erft bie 0prad)e fönnen toerbe.
(£$ get)en l)ierned)ft aud) rectjf offenbare u. greulidje 0ünben alf)ier
im 0d)tt>ange. 3d) erfatjre nod) baš toenigfte, unb mid) lä§t man aud)
nid)t aüeš fet)en unb f)ören, man fennet meinen 0inn fdjon. ©a man aber
bod) iet3t beftänbig um red>tfc^>affene ^rebiger fid) beftümmert, fo ift biš bod)
eine gute $lnjeige. Utu 0d)ulen befütnmert man fid) aud) ie^t me()r alg
oorl)in, u. too teine getoefett, ba toerben nad) u. ttad) aud) toelcfje angeleget,
bafj bod) bie armen £eute ein toenig lefen lernen. (£$ ift aber in allen
0fiicfen, toaš &ircf)e u. 0d)ule betrift, alf)ier eine gari^ anbere 93erfaffung
alg in 0eutfcf)anb; baoon id) aber nicbt biš mai 9?ad)rid)t geben fan.
<S>en lieben Q3ätern u. ttjeureu fämtl. £. £. ^profešfor. bitte unbefcfnoert bei)
®elegenl)eit meine finbl. (Srgeben^eit. u. 9^efpect ju oerfid)ren, be£gleid)en b.
£. ^aft. frepling^aufen £. 3nfp. frei)ern u. 5b. 3nfp. 93aumgarten meinen
l)er^l. ©rufj ju oormelben. <3)er ©nabe (?. entpfel)lenb oert)arre
(£to. Äod)(5f)rto.
meineg f)ocf)gcel)rteften 5berrn ^prof. ju ifiebe u. 3)ienft fet)r oerbunbener
0. 9?aul)aug.

^alfer

b. 28 9Xart.

1729.

(Preufiische Staatsbibliothek, Handschriftenabteilung, Nachlass A
Fiancke, Kapsel 28.)

H.

Samuel Nauhaus (rp. Nauhausen) sai 1733 Kadrina kihel
konna õpetajaks (Eestimaal) ja jäi siia ametisse kuni 1759. aastani.
Rannust kirjutab Hallesse 3./XII.1728 J oh. Casp. Meder.
Ta kirjeldab oma reisi Liivimaale ja siinseid olusid. Ta pidi
Riias õp. Loder'i päralejõudmist Peterburist 8 näd. ootama ja
siis läks ta kindralmajoor v. Campenhausen'i juure informaato
riks, Õpetades Rannus tema noortsugu ühes Õp. Voifiga. Ta
seletab, et väliselt on ristiusk siin suure au sees, aga ta ei oleks
uskunud, et silmakirjalisus end ka peidab siidiriidesse ja tapetite
taha. Rahvas on suures teadmatuses ja jäetakse sellesse aadeli-
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meeste poolt. Ta ohkab päris Egiptuse orjuse ikkes (unter einer
recht Egyptischen Sclaverey). Meder on usaldusvääriliselt isikult
kuulnud, et aadlimehed ei tellivat mitte sellepärast häid isikuid
Hallest, et nad ise pöörduks, vaid et vaesed talupojad selle
läbi hästi paendlikuks saaks, et nad nendega teha võiksid, mis nad
soovivad.
Meder ja õp. Võit on sellest väga kurvastatud. Õigeid ini
mesi olla küll veel olemas, kuid neid olla „väga, väga vähe".
Kindral olla ise taga Moskvat, kindraliproua on pärast keisrinna
surma oma õuekoha kaotanud ja on terve perekonnaga nüüd
Rannu mõisas. Õp. Võit kahetsevat, et ta siiamaale on tulnud,
talle ei olla Halles kõike õieti kirjeldatud. Halle Pädagogiumis
oli tal tarvis 4 tundi päevas anda, siin aga 5, peale selle 2 tundi,
mis hommiku- ja õhtupalve peale kulub, pühapäeviti tuleb tal 2
korda jutlustada. Töötaksid ikkagi veel heameelega, kui enam
töö vilja näha oleks ja vähem kõrvalnähtusi (Archiv der Briider-Unität, R. 19. G. a. a. N? 16).
Johan Kaspar Meder oli siis Rannu koguduse õpetaja
1729—1771.
Siinmaal on tegev olnud ka Joh. Christoph Schwartz
(Halberstadfist, kes 1727—29 oli Halle Pädagogiumi informaato
riks) informaatorina kodus või koolipõllul. Tema kirjust on Herrnhuti arhiivis säilinud kirjad 1./VI. 1736 (Tallinnast), 30./III. 1738
(Palmselt), 3./III. 1740 (Tallinnast).
27./V. 1739 kirjutab Tallinnast Pet. Sixt. Christ. Krause
Halle professorile (G. A. Francke'le), teatades, et ta on kutsutud
kohalise kuningliku gümnaasiumi professoriks, ühtlasi soovitab
ta selle gümnaasiumi kasvandikku Closeni (endist kaubaselli),
kes nüüd läheb Halle ülikooli.
Ta jutustab, et siit salkkond (Bande) Herrnhufi on läinud
ja sinna on ka üks kooliõpetaja (Bieck?) oma 2 last saatnud.
Cand. Nehring on töötanud suure eduga informaatorina erakonditsioonil; ta pidi koguni rüütelkonna-kooli peale koha saama,
kuid et tal mitte päris herrnhuutlaste meelsus ei olnud, pöörduti
Jeena poole ja räägiti, et Halle ei kõlbavat enam. Lõpuks aval
datakse kahetsust, et siit Halle läinud studiosus Blume ennast
halvasti üleval peab ja avaldatakse soovi, et Issand teda pööraks
(Archiv der Brüder-Unität, mainitud osakond 1 ).

1) Siin on tema kirju veel säilinud 27,/ViI. 1736, 31./I. 1737, 29./VI. 1737,
7./V1I. 1743.
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Peter Sixtus Christian Krause oli 1742—1753 Tallinna Nigu
liste kiriku arkidiaakon ja 1753—1764 Oleviste kiriku ülemõpetaja.
Tartust kirjutas J. Pflug 18./IX. 1735 prof. Callenberg'ile,
keda ta oma sõbraks nimetab. Ta räägib enese kohta, et ta
sellega, mis Jumal talle osaks saada laseb, parajasti läbi saab
riiete ja toidu suhtes. Ta on 33 a. vana, nägevat aga 50 aasta
sena välja töökoormatuse tõttu. Mis ametis ta seisab, ei ole öeldud.
Igatahes oli ta kas vaimulikus ametis (vahest Jaani kiriku diaakon,
sest diaakonite nimestikus on tühi koht selle aja suhtes?) või
kooli ametis või mõlemates : )
Ta mainib Haase't, keda ta siia konditsioonile soovib ja
jutustab siis pikemalt siinsest „meie koolist", mis koosneda 4
majast, milledele nüüd veel V maja juurde tulla aadeli laste jaoks.
Tal puududa veel 1 üliõpilane, kellele võiks anda inspektsiooni
nende üle. Maja olla talle läinud nädalal kroonu poolt lubatud.
Selle kooliasutuse asend moodustab 4-nurgelise asukoha:
põhjapoolses küljes on 3 elumaja, lõunapoolses küljes on kooli
maja ja maja aadeli laste jaoks. Õued jooksevad keskel kokku.
Lapsi, kes ladina keelt õpivad, olla umbes 40, teisi, väiksemaid
umbes 30. Ametis on rektor, konrektor, kantor, ja rehkendusmeister. Siin ei ole 30 aasta jooksul kooli ülepea olnud ja endise,
enne seda aega olnud kooli korraldus olla vanamoeline olnud
(tähendab: uue kooli korraldus on Halle põhimõtetele rajatud).
Viimaks seletab ta, et dippeliaanid ja sotsiinlased neid taga
kiusavad, enam esimesed. Sellepärast olla tarvis, et studiosus,
kes Liivimaale tuleb, Kristuse isiku kohta kindlal seisukohal asub.
Avameelne ja Kristuses kohtlane eluviis võib kõige enam mõjuda
(Hauptbibliothek, K 23).

17. juulil (stil. vet.) 1736 kirjutab Pflug jälle prof. Callenberg'ile. Pflug teatab, et nüüd sõitvat Becker teele, kellest ta
varem juba olla kirjutanud, keda kirjutaja 3 a. on kasvatanud.
Tal olla aukartust Jumala ees, ta olla ustav, avameelne, viisakas,
usin. Kirjutajal ei ole aega olnud teda ka juudi-saksakeeles
õpetada. Ta ei teadvat veel, millisele stuudiumile ta end pühen
dama peab, ja seda nimelt oma suure vaesuse pärast. Siinselt
raelt saavat ta aastas 20 rubla, omal ei olla tal midagi peale oma
vaese ema (Hauptbibliothek).
1) 26./X. 1742 kirjutas Joh. Pflug Tartust Mickwitz'ile ja Tli. Harnack
nimetab teda «pastoriks" [Die lutherische Kirche Livlands und die herrnhutische Brüder-Gemeinde, ik. 140*)].
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Peterburist kirjutab 1752—1759 (Kapsel 28) keegi J. H. Pflug ;
võimalik, et see sama isik on.
1737. 17./V. kirjutab Antslast Hallesse Peter Friedrich
Bornwasser, kes Õppis Stolpe ja Halle ülikoolides, ja oli infor
maator (Hofmeister) õp. Quandfi võõraslaste juures Antslas.
1739—1743 oli ta Paides õpetaja ja 1743—1777 Rõuges.
Õp. Tobias Plaschnig on 8 Berliinis säilinud kirja
Hallesse k i r j u t a n u d 1 7 3 6 — 5 6 . P e a l e v i i m a s e o n k õ i k k i r j a d P e t e r 
burist kirjutatud, kus ta oli Mihkli kiriku õpetajaks 1732—1747.
Nad on adresseeritud asutuse raamatukaupluse inspektorile (Monsieur Zop, Inspecteur de la boutique des livres de la maison des
orphelins). Räägitakse neis kirjus tellitud raamatutest. Muu seas
öeldakse, et raamatutega on palju sekeldusi ja „akadeemia" (Akademie) on tema vastu üles astunud ja tahtvat asja niikaugele viia,
et raamatute tellimised ülepea ära keelataks. Esialgu on kirjutajal
korda läinud luba saada neid raamatuid, mis juba tellitud on,
ikkagi tulla lasta 1 ).
Viimane kiri on 23. aprillil 1756 Tartust kirjutatud, kus
Plaschnig 1747 —1757 Jaani kiriku ülemõpetajaks oli. Ka selles
kirjas räägitakse muu seas raamatute tarvitamisest ja müügist,
1) Peterburist kirjutas 1734—1737 6 kirja C. E. Miili es, kes oli jut
lustajaks karavaani juures, mis Moskvast Kamtshatkasse saadeti (Kapsel 28).
Õp. Carl Gottfried Min au, kes oli 1754(1753)—1775 Moskva
Peetri- ja Pauluse kiriku õpetajaks, kirjutas Moskvast 1765 3. juulil (st. : vet:),
millest selgub, et ta on 1746. a. saadik siin tegev olnud: 4 a. õlita rauatehastes Moskva ligiduses, ligi 3 a. „kabinetijutlustajaks" kindral Nicolaus von
Korffi juures ja 1754.a. peale õpetajaks „siinse evangeelse-luterlise uue kiriku
juures".
Muu seas teatab ta, et Peterburi õp. B ü s c li i n g (D. Anton Fried
rich Büsching oli Peterburi Peetri kiriku õpetajaks 1761 — 1765) on oma
kiriku konvendiga sedavõrd vastamisi läinud, et ta äramineku nõuande
(consilium abeundi) kuulda on võtnud ja Hamburki või Altonasse tahab elama
asuda.
Õp. Henning olla veel Peterburi kadettide korpuses ametis (Kapsel 28).
Õp. W. Henn ingl kirjust Peterburist on säilinud 31 kirja a. 1752—1789
(Kapsel 28). Tema väimees oli Oranienbaumi õpetaja (M. J o h. 0 h r i s t o p h)
König (1763—1785), kes suri 1785. Henning teatab muu seas oma poja ja
lapselapse surmast merelahingus rootslastega aseadmiraali Nassau' printsi
juhatusel, kusjuures rootslased küll täiesti löödi, aga esimene galeer, kus
Henning! omaksed viibisid, lendas õhku (kiri inspektorile 18./29. sept. 1789).
Henning korjab andeid misjoni heaks ja saadab nad Hallesse.
Ta tellib Hallest raamatuid, muu seas ka piibleid ja soomekeelseid
lauluraamatuid ja väikeseid katekismusi (17./I1I. 1787).
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edasi tütarlaste kooli (Mägdlein-Schule) asutamisest kirjutaja
poolt.
Siin loeme :
§)cifj t)ier toenig erbaulidjje 0d)riften abgef)en, barübcr toürben 0ie fid)
gar nid)t tounbern, toenn 3t)nen bie 93cfc£>affent)eif beš Ijtefigen Canbcž red)t
befant toären. 3n bem ganfjen 3)örptifd)en ^reifee, ber toenigftenš 18.
^fteilen lang, unb bet)nat)e eben fo breif ift, ift fetne anbere 0tabt ai*
Qorpat, barinnen finb 240 teutfcfje Ääufer, bie ©intoofjner aber auf bem
£anbe reben alte ©f)ftnifd). <3)te toenigett (5bet= unb ^Imtleufe a6er toerben
faum 3. gegen 1000 au3mad)cn, too folfett alfo bie &äuffer berfommen?
3utnalen ba fid) bep ben toenigffen eine red)te 93egierbe nad) ©otte^ QBort finbet.
3nbe£ett arbeife id) in meiner ©etnettte ttid)f o^tte aüen 0egen, 93in
aucb im 93egriff eine 9)}ägblein--0d)ule ju erbauen, tooju mir bie Obrtgfetf
etnen ^luf* gegeben. 'Ste ^aferialiett l>abe oon (Sollecten--©elbern bereif^
mef)rentt)eü3 aUe angefdjaft, unb bie $lrbeit angefangen. ^Baš nod) toeifer
nöt|)ig ift, gebacf)te in ^eteršburg ju fammlett, toeif? aber nid)f, ob mtr baš
f)ifjige $ieber, toomit meitte $rau befatlen, fo balb erlaubett toerbe, baf)in
ju reifen, toeld)er 'Slufent^alt mit einer jiemlid)en ^euruttg oerfniipfet ift.
3ebod) traue id) bem i5©rrn ju, er toerbe mid) nid)t jn fcf)anben toerben
lafjen, ba id) baš ^öerd aug brtngettber 9^otf) im 95ertraucn auf fetne ©üte
angefangen f)abe.
©inen guten 0d)u(meifter aufjufud)en f)abe bem £>. 'paftor Manitio
aufgetragen, unb ertoarte oon bem felben mit 93erlangett eine erfreultdje
9^ad)rid)t.
®er iberr unfer ©ott fet) ung freunblid) unb förbere baš 3Bercf unferet*
Äänbe bet) unž, ja ba$ ^JBercf unferer Äänbe toolle er förbern . . .
(Preufiische Staatsbibliothek, Nachlass A. H. Francke, Kapsel 28.)

J a k o b B e n j a m i n F i s c h e r on kuulsa kindralsuperdent
Johan Fischer'i poeg. Ta sündis Riias 1684. Kodus õpetas teda
informaatorina Francke õpilane M. Behrends. Ta käis siis koolis
Riia lütseeumis.
Ühes isaga lahkus ta Liivimaalt 1699, õppis siis Halle var
jupaiga koolides ja selle järele Halle ülikoolis, kus ta 1701. 14./II.
on immatrikuleeritud. Liivimaale tagasi tulles sai ta 1711 Burtneki koguduse peale õpetajaks (1711—1736), siis ka Riia maa
konna II jaoskonna praostiks, viimaks Riia maakonna I jaoskonna
praostiks ja ühtlasi Liivimaa ülemkonsistooriumi nõunikuks
(1734 a.). 1736—1744 oli ta Liivimaa kindralsuperdent. Ta suri
23. novembril 1744 oma mõisas (Durenhof) Burtneki kihelkonnas.
9
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27./IV. 1756 kirjutab Riiast Joh. Gottfr. Arndt inspek
tor Fabricius'ele (selle äraolekul oli inspektor Böttieher kirja ava
nud). Ta palub saata mitmesuguseid raamatuid ja tinast mängu
asju lastele. Teatab, et kõik asjad Liivimaale olgu heal paberil,
muidu ei ole soovijaid. Töises kirjas 26./VIII. 1758 teatab ta, et
prorektor prof. Liitke Moskvas on raamatud saanud ja loodab, et
ta 14 päeva jooksul kõik ära müüb, ja palub uute saatmist. Järg
neb nimestik. On enamasti prantsuskeelsed raamatud mitmelt
teaduse-alalt. Raamatud tulevad kinnitada ja Peterburi kaudu
saata. Kui sinna laeva ega paki-venet ei lähe, võib Riiga saata,
olgugi et siis 10 penniline toll transpordi kallimaks teeb (Kapsel 28).
Ka 24./V. (4./VI.) 1758 kirjutab ta Riiast Bötticher'ile Hallesse
(Archiv der Briider-Unität, R. 19. G. a. a. N° 16).

Johann Gottfried Arndt oli enne seda superdent Gutslaffi
juures Kuressaares kodukooliõpetaja ja siis koolirektor (reetor
scholae) sealsamas. Ta asus herrnhuutlaste-vastasel seisukohal.
A-st 1747 peale oli ta Riia lütseeumi konrektoriks, f 1767.
Iseäranis tuttavaks on ta saanud oma „ L i v l ä n d i s c h e C h r o nik" läbi, mis käsitab Vana-Liivi ajalugu osalt ka arhiividest
ammutatud materjali põhjal. Teos trükiti Halles (1747 ja 1753).
3./XII. 1730 kirjutab Volmari mõisast Halle professorile (vist
G. A. Francke'le) prof. D. Anton'i surma puhul J a e . A n d r.
Kellner proua v. Hallarfi nimel, kelle tervis nüüd küll olla
paranenud, kuid päris terveks-saamiseks ei olla lootust; tal olla
soov oma elu lõpuosa Halles väiksuses mööda saata, liiategi kui
kroonu poolt eluksajaks antud Volmari mõisa peaks lese käest
ära võetama. Ka sooviks kindrali leskproua mõnda kapitali
varjupaika paigutada hariliku protsendi peale. Pärast surma jääks
kapital varjupaigale. Kuid esialgu jäägu see kõik veel saladuseks.
Viimaks mainib kirjakirjutaja siin ette tulevat dippelianismi
ja sotsinianismi (Archiv der Brüder-Unität, varem mainitud osakonnas) 1 )
Zinzendorfi ja määri-vendi mainib Friedrich Bernhard Blaufuss (kes oli õppinud Francke varjupaigas ja Halle
ülikoolis, oli siis 1727—1730 Paltsmari ja Serbigali õpetaja,
1730—1739 Härgmäe õpetaja ja 1739—1756 Riia Jakobi kiriku
ülemõpetaja 2 )) oma kirjas Riiast 1744 20./V (Kapsel 28), mis on
1) Selles arhiivis on veel säilinud tema kirju 25./I. 1732, 16./X1I. 1732,
7./X. 1733, 31./V. 1734, 17./VII. 1734, 17./IV. 1735.
2) C. H. Busch, Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Sta
tistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Russland, n,
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adresseeritud Halle raamatukaupluse inspektorile Böttiger'ile (rp.
Bötticher). Jutt on soovitud raamatutest. Muu seas öeldakse
sel puhul: „Peaks Teil seal olema trükitöid, mis mineval aastal
krahv Zinzendorffilt ehk muidu kellegi poolt määri-kogudusest
välja on antud, siis palun mulle ka noid, sest öeldakse ju: audiatur et altera pars.
Blaufuss'i adjunktiks (1749—1756) ja siis järeltulijaks
(1756—1772) Riia Jakobi kirikus oli hallelane H e i n r i c h F r i e d 
rich Heerwagen, kes varsti pärast siiamaale jõudmist kir
jutas Tallinna ligidusest Hallesse kirja 14./III. 1746, mis on säi
linud Herrnhuti arhiivis (mainitud osakonnas).
C h r i s t i a n D a v i d L e n z o n s ü n d . 1720 26./XII. (st. n.)
Pommeris. Ta õppis Halle ülikoolis usuteadust 1736—1740 olles
ühes Francke asutusekoolis informaatoriks.
1740 tuli ta soovitustega Hallest Liivimaale kodukooliõpetajaks v. Oettingen'i perekonda. 1742 sai ta õpetajaks Serbeni,
siis Sesswegeni koguduse peale, 1759 sai ta Tartu Jaani koguduse
õpetajaks, linnakonsistooriumi liikmeks ja linnakooli järelvaatajaks.
1779 valis maapäev ta kindralsuperdendiks. Ta asus selle järele
Riiga elama, kuna ta poeg Friedrich David Tartu Jaani kogu
duse peale ülemõpetajaks jäi. Kindralsuperdendi ametis oli ta
kuni surmani 14./VIII. 1798.
Doomkooli konrektor (conrecteur de l'Ecole cathedrale ä Reval) Johann Gottl. Ludwig kirjutas 28./II. 1752 Tallinnast var
jupaiga inspektorile ja tänab esmalt kõige armastuse ja hoolekande
eest, mille osaliseks ta oli varemalt Halle varjupaigas. Siis tea
tab ta, et Tallinnas on raamatukaupleja, kes seni oma raamatud
Hamburgist on tellinud. Kuna aga tellitavate raamatute hulgas
palju Halle varjupaiga kirjastust on, on kirjutaja talle soovitanud
oma raamatud otse Hallest tellida. Raamatukaupleja sooviks aga
esiteks veel teateid saada nimestikus leiduvate raamatute hinna
kohta, rabatti kohta j. m. Kirjutaja palub need teated saata
enese aadressil (Kapsel 28 )*).
T i d e b ö h l (Joh. G e o r g , kes 1738 sai Tallinna doomkooli
lk. 826, nimetatakse ülemõpetajana J o li. Bernhard Blaufuss'i, kuid see näib
siiski endine Härgmäe õpetaja olevat. Tema kirjust Hallesse on Herrnhutis
säilinud veel 3 kirja: 12./III. 1735; 9./IV. 1735 ja kiri ilma ajaarvuta.
1) Temalt ja ta kaas-informaatorilt Zacharias R ä b e 1 'ilt (kes pärast
oli Sangaste õpetaja 1751 —1776) on Herrnhuti arhiivis säilinud kiri 12./II.
1744 (Tallinnast).

9*
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subrektoriks, 1740 konrektoriks ja siis oli 1743—1749 doomkiriku
diaakon ehk kompastor, viimaks 1749—1756 ülemõpetaja) kirjutab
25./IV. 1752 inspektor Bötticher'ile ja palub raamatuid saata.
1 kuu järele saatvat ta oma hoolealusele Paul Mickwitz'ile veksli
ja tasuvat siis ka oma raamatute-võla ära. Muu seas lausub ta,
et ta sooviks siinset maakohta hinge-ehitavate kirjatöödega tut
vustada (Kapsel 28).
Õp. Winckler(Reinhold Johan Winckler oli 1764—1793
Oleviste kiriku diaakon, enne seda 1756—1764 Tallinna Eesti kogu
duse diaakon) kirjutas Tallinnast 8 Berliinis säilinud kirja a.
1767—1788 (Kapsel 28). Kirja vahel on ka 1 leht Riia lauluraa
matust, mis 1761 Leipzigis trükiti. Adressaat on inspektor Fabricius 1 ) Ta teatab 24./X. 1767, et ta on laiali laotanud D. Francke
eeskirja mööda Hallest saadetud misjoni-aruanded.
15./26. märtsil 1768 saadetakse noore Middendorffi
jaoks 5 0 r i i g i t a a l r i t , p e a l e s e l l e o n k i r j a s ü l e m õ p e t a j a S c h u l t z ' i
poolt 36 riigitaalrit.
On tarvis tubli kantor, sest et senine doomkirikusse orga
nistiks läks, kuna ta oli enam instrumentaal- kui vokaal-muusik.
Kantorilt nõutakse, et ta koraali ja aariat laulda oskab ja (linna-)
gümnaasiumi IV klassis õpetada võib, kus noored lapsed lugemises
täienduvad, ristiusu esimest õpetust saavad ja ladina ja prantsuskeelt hakkavad õppima.
Hallest pidi seks otstarbeks saadetama cand. S c h i 11 i n g,
kelle reis aga viibib. On jutt ka sagedasti raamatutest. Kirju
taja ei ole oma raamatukogu väga palju täiendada suutnud, sest
et tal üks poeg arstiteadust on õppinud Göttingenis, siis Berliinis,
siis Wienis ja viimaks on ta veel Erlangeni läinud, et seal promoveerida ja siis kodumaale tagasi tulla.
Noorema poja on ta Jeenasse saatnud usuteadust õppima.
20/31 mail 1788 kirjutab ta, et noorem poeg on oma stuu
diumi Jeenas lõpetanud. Ta pidada kodumaale Halle kaudu sõitma.
Palutakse, et talle sel puhul võimalus antakse Francke varju
paigaga tutvuneda.
*

*

*

Nüüd vaatleme veel eespoolmainitud informaatorite nimes
tikku 1727—1798 (kahes köites), et näha saada, kes siitmaalt selle
1) „ä Monsieur Monsieur Fabricius Inspecteur de la maison des orphelins ä Halle".
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aja jooksul Francke asutustega informaatorina ligemalt on kokku
puutunud.
1727 ja uuesti 1728 sai informaatoriks (ühes asutusekoolis)
Jae. Gottlieb Gonsior, Tallinnast (Revalia-Livonus), kes
on sünd. (natus) 1707, Halle ülikooli tuli 1726. Hinnang tema
kohta käib järgmiselt: „War rechtschaffen, aber in studiis sehr
schlecht, weil er sich bloB auf Predigen legte. Der Vortrag
war gut, doch praeparirte er sich zuweilen nicht, welches aber
sehr selten geschah. Das regirnen gieng mit. 1727 reisete in
patriam" (I. p. 7, b).
Jakob Gottlieb Gonsior oli Püha õpetajaks 1732—1736 ja
Tallinna Eesti koguduse (s. o. Pühavaimu koguduse) õpetajaks
1736—1742.
C a r l C h r i s t i a n W r e d e Tallinnast (Revalia-Livonus) sai
asutusekoolis informaatoriks 1727. Ta on sünd. 1704, ülikooli
tuli 1724. Hinnang tema kohta on:
„Fiirchtete Gott nicht, war im Studiren fleiBig, im Vortrage
träge v. vndeutlich, auch untreu in der Information, und im regi
rnen baid zu hart, baid zu gelinde. 1729 m. maj. gieng er in
patriam" (I. p. 17, d).
Karl Christian Wrede oli Harju-Jaani õpetajaks 1742—1745.
G u s t a v E r n s t H a s s e l b l a t t Liivimaalt (Liv.) sai infor
maatoriks 1727; sünd. on ta 1705, ülikooli astus 1726.
Tema kohta on öeldud: „remittirte einmahl in der pietaet,
wurde aber hernach gar hertzlich, hatte ziemliche studia, einen
guten doch etwas zu schläfrigen Vortrag, das regimen aber wolte
sich nicht finden. 1729 m maj. gieng er in patriam" (I. p. 31, g).
Ta oli 1745—1748 diaakon Warblas, 1748—1766 õpetaja
Jõelehtmel.
1729 sai informaatoriks Ulrich Gottlieb Becker,
Kuramaalt (sünd. 1708). Oli „Neu-Autz" õpetaja Kuramaal
1739—1786 1 ).
J o n a s G l a n s t r o e h m (rp. Glanström) Tallinnast võeti
asutuse-kooli informaatoriks 1731 (ta on sünd. 1704).
Ta oli siis Reigi (ehk Pihla) õpetaja 1732—1762 (ühtlasi
Saarte-Lääne asepraost 1742—1752 ja praost 1752—1762).
H e i n r i c h J o h . F a B Tallinnast sai informaatoriks 1731.
1) 1729 sai ka informaatoriks Christoph Li ebe Leedumaalt (sünd.
1705), pärast õpetaja Leedus. 1730 sai informaatoriks P e t e r W i l h . F a l c k
Leedumaalt (sünd. 1706).
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Ta on sünd. 1709 (I. p. 64, f). Ta oli 1739—1750 Kursi õpetaja,
1750—1779 Kanepi õpetaja (õpetaja Joh. Philipp von Roth'i
eelkäija).
P e t e r J o h . F a B Tallinnast sai informaatoriks 1732. Ta
on sünd. 1712, ülikooli astus 1731. Tema kohta öeldakse:
Gott, hat nicht geringe studia, erwecklichen
; ,Er fürchtet
Vortrag und hält ein gutes regimen" (I. p. 88 e).
Ta oli esiteks Tallinna eesti doomkoguduse õpetaja (ehk
eesti doomjutlustaja), siis Rakvere õpetaja 1739—1750 ja Rapla
õpetaja 1750—1768.
G u s t a v H e i n r i c h P e t r ä u s Tallinnast sai informaatoriks
1733. Ta on sündinud 1709, ülikooli astus 1731. Hinnangus öel
dakse: „Er fürchtet Gott, hat mittelmäBige studia, eine gute
Art des Vortrages und ziemliches regimen" (I. p. 93, g). Ta oli
1736—1759 Harju-Madise ja Risti õpetajaks.
J o h . G e o r g P õ r g e (rp. Borg ehk Borge) Tallinnast sai
samal 1733. a. informaatoriks. Sünd. on ta 1712, ülikooli astu
nud 1732.
„Er fürchtet Gott von gantzen Hertzen, hat feine studia,
mit dem Vortrag wird es sich auch finden, nur hat er im regimine die Gabe nicht durchzudringen" (I. p. 94, f). Ta oli JõhviIisaku õpetaja 1738—1740 ja Simuna õpetaja 1740—1782 (ühtlasi
Virumaa praost 1759—1778).
B e r n h a r d W i l h e l m G o n s i o r Tallinnast sai ka 1733
informaatoriks. Sünd. on ta 1710, ülikooli astunud 1732. Hin
nangus öeldakse, et tal oli mitmesuguseid hardusesilmapilke
(Rührungen) põhjalikuks pöördumiseks, kuid kuivõrd ta neid on
õnnistuseks ära kasutanud või aga ülemäärase enesearmastusega
maha surunud, ei saa otsustada. Ettekanne ja korrahoid laste
juures oli halb. 1734 kutsuti ta kodumaale tagasi. (I. 112, b).
J o a n n e s Martinus Kelch Liivimaalt sai informaatoriks
1735. Sünd. on ta 1713, ülikooli astus 1735. Ta kardab Juma
lat, on usin, tal on hea ettekanne ja korrahoid on ka kaunis hea.
Rinnahaigluse pärast loobus ta informatsioonist.
1736 sai informaatoriks Marcus Kelch Eestimaalt (Esthono-Livonus). Sünd. 1713, ülikooli astunud 1735. „Hatte eine
wahre Furcht Gottes, feine studia, guten Vortrag, das regimen
war etwas schwach. Er gieng 1737 in patriam (I. p. 178, c).
Ta oli 1738—1756 Türi õpetaja (Järvamaal).
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1736 oli ka Christoph Plehne Liivimaalt Francke asu
tuses informaatoriks; ta on sünd. 1716 (I. p. 158, a j. 1 )
1742 sai informaatoriks Mich. Kelch Tallinnast, sünd. 1714
ülikooli astunud 1741.
„Er wandelt vor Gott, ist fleiBig, hat eine feine Gabe des
Vortrags, anständige Sitten und ein väterliches regimen, 1744
in patriam".
Michael Kelch oli 1754—1757 Järva-Jaani õpetaja, 1757—1772
Türi õpetaja Järvamaal.
J o h a n I g n a t i u s Tallinnast oli asutuse-tütarlastekoolis
(Mägdlein-Schule) 1742 (m. Mart.) informaator, sünd. 1719, üli
kooli tuli 1741 (m. Jul.).
„Er fürchtet Gott, hat einige studia, feinen Vortrag, an
ständige Sitten und gehöriges regimen" (L p. 261, d). Johan
Ignatius oli 1747 Kullamaa õp. Gutsleffi adjunkt, siis 1747—1774
Märjamaa õpetaja ja ühtlasi 1764—1768 Maa-Lääne asepraost ja
1768—1774 praost.
Herrnhutis on säilinud Joh. Ignatius'e kiri 8./VI. (St; v:)
1746 Kullamaalt Halle professorile. Ta on siin konditsioonil praost
Gutsleffi juures, kes teda mõtlevat päriselt oma juure jätta (adjunktina?). On jutt Herrnhuti lauluraamatust. Iguatius saadab
selle lauluraamatu 9^: ja 10^ lisa, mis Halles puuduvat. Lõpuks
tänab Ignatius professorit meelespidamise eest ja palub ta eest
palvet (Archiv der Brüder-Unität, mainitud osakond).
E r i u s C h a l e n i u s Tallinnast sai informaatoriks 1743,
sünd. on ta 1716, ülikooli astunud 1742.
„Er giebt im Christenthum gute Hoffnung von sich, hat
ziemliche studia, guten Vortrag u. regimen. Er war zuletzt
gar redlich und gieng m. Maj. 1746 in patriam zurück" (I. p.
294, a). Erich Chalenius oli Varbla (Werpel) viimane iseseisev
õpetaja 1752—1760 enne ühendamist Hanilaga.
Jo. Frommhardt Poppen Liivimaalt sai informaatoriks
1744. Sünd. on ta 1720, ülikooli astus 1741.
„Er fürchtet Gott, hat mittelmäBige studia, der Vortrag ist
noch zu verbessern, das regimen aber gut. Er war treu und
redl., sein Vortrag verbesserte sich und wuBte väterl. mit den
Kindern umzugehen. M. Mai 1745 gieng er in patriam . . . (I.
p. 308, a). Johann Fromhold Poppen oli õp. Kuusalus 1756—1777.
1) 1740 sai informaatoriks Phil. Pet. Fuchs Arhangelskist, sünd.
1719 (I. p. 228, d).
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K a M a t t h i a s S e e l a n d T a l l i n n a s t s a i i n f o r m a a t o r i k s 1744
(sünd. on ta 1722, v. I. p. 310, d), niisamuti J a e . C h r i s t i a n
Hirschhausen Tallinnast, kes on sünd. 1722 (I. p. 318, d).
Jakob Christian Hirschhausen oli 1758—1765 Kuressaare koguduse
diaakon, 1765—1775 Kihelkonna õpetaja.
T s a a c H e n r . H i r s c h h a u s e n T a l l i n n a s t s a i 1745 infor
maatoriks, sünd. on ta 1724 (I. p. 326, b). Oli 1767—1779 Jõelehtme õpetaja.
C a r o l . H e n r i c . O r r H a a p s a l u s t s a i i n f o r m a a t o r i k s 1746.
Sünd. on ta 1726, ülikooli astus 1745.
„Im Christenthum hat er noch keinen Grund, dabey mässige
studia, schlechten Vortrag und regimen (I. p. 339, b).
J u s t . P r i e d e r . H o l m S a a r e m a a l t s a i i n f o r m a a t o r i k s 1746.
Sünd. on ta 1727, ülikooli astus 1744.
„Er stehet noch in natürlichen Zustande, hat mittelmässige
studia, der Vortrag ist zieml., das regimen etwas schwach".
1747 vallandati ta informaatorikohalt kergemeelsuse pärast.
J o h . F r i e d r . S c h u l t z e (rp. Schultz) Tallinnast sai infor
maatoriks asutusekoolis 1750, sünd. on ta 1727.
Johann Friedrich Schultz oli Lääne-Nigulas 1753—1756 adjunkt, Tallinna doomkiriku diaakon ehk kompastor 1756—1767
ja ülemõpetaja 1767—1768.
[Tema poeg Joh. Friedrich õppis Kielis 1776- 1779. Ta oli
lühikest aega Jakobi õpetaja, pani ameti maha haiguse pärast ja
f 1793].
G u s t a v F r i d e r . C a p p e l T a r t u s t s a i i n f o r m a a t o r i k s 1751.
Sünd. on ta 1728, ülikooli astunud 1750.
„Ist natürlich ehrbar, fleiBig, wohlgesittet, wird auch im
Vortrag und regimine sich leicht bessern". Ta pidi tervislistel
põhjustel informatsioonist varsti loobuma (I. p. 432, d).
Gustav Friedrich Cappel oli 1756—1760 Tori õpetaja Pärnu
maal, 1760—1784 Maarja-Magdaleena õpetaja Tartumaal.
C a r l G u s t . S c h u l t z e (rp. Schultz) Lääne-Nigulast (Poe-•
nalia) sai informaatoriks 1751, sünd. on ta 1732.
Karl Gustav Schultz oli Lääne-Nigulas adjunkt 1756—1764
ja siis õpetaja 1764—1774.
I m m a n u e l R e u t e r L i i v i m a a l t s a i i n f o r m a a t o r i k s 1751,
sünd. on ta 1728.
Immanuel Reuter oli 1756—1766 õpetaja Ruhnul.
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D a n i e l S t a m m T a l l i n n a s t s a i i n f o r m a a t o r i k s 1753, sünd.
on ta 1722.
Daniel Stamm oli Vigalas adjunkt 1756. aastast peale, ja
siis õpetaja kuni 1768. x )
J o h . C h r . A l b r e c h t R i i a s t s a i i n f o r m a a t o r i k s 1757;
sünd. on ta 1734, ülikooli astus 1756.
„Ist nicht ohne Furcht Gottes, beweiset FleiB, don. doc. u.
reg. giebt sich; mores admodum submissi sunt. Gieng 1760 in
patriam".
M a t t h i a s U l r i c h R o d d e N a r v a s t s a i 1760 informaa
toriks, ülikooli läks asutuse-koolist 1759.
„Fürchtet Gott von Hertzen, hat schöne studia, Vortrag
gehet gut, Sitten sind wohl anständig, regimen wird sich geben".
1761 loobus ta informatsioonist.
M a r t i n G o t t l i e b A g a p e t u s L o d e r Riiast sai in
formaatoriks 1764, sünd. on ta 1739, ülikooli astus 1761.
„Wahre Furcht Gottes ist mehr zu wünschen ais zu hoffen
bey ihm, studirt aber fleiBig. Das don doc. ist sehr munter;
mit dem regimine wird sichs noch geben. Verhält sich sonst
ganz wohl. Gieng 1765 wieder nach Hause".
Ta oli 1767—1770 Ruhjas adjunkt, 1770—1776 „Neuermühlen" koguduse õpetaja, 1776—1806 Volmaris õpetaja.
H e n r . G o t t f r . S t ü c k e l T a l l i n n a s t s a i 1765 informaa
toriks. Sündinud on ta 1747, ülikooli astus 1764.
„Hatte keine Furcht Gottes, auch schlechte studia und sehr
schläfrigen Vortrag, wurde wegen Leichtsinn bey Tische dimittirt".
Heinrich Gottfried Stückel oli 1771 Palamusel, 1784—1808
Pilistveres õpetaja 2 ).
1784 sai informaatoriks OttoWilh. Masing Liivimaalt.
Ta on sünd. 1762, Halle ülikooli tuli ta Torgau'st (a. d. Elbe)
1783. Ta loobus informatsioonist lühikese aja järele (samal aprilli
kuul), sellepärast ei ole teda täpselt tundma õpitud.
1) G e o r g e A n d r e a s W e i s e Astrahanist sai informaatoriks 1754,
sünd. on ta 1737 (I. p. 480, a).
2) 1771 sai informaatoriks Jo. Barth. Struve Peterburist (sünd.
1749, ülikooli astunud 1769).
1774 sai informaatoriks Carl Friedr. Struve Peterburist (sünd. 1753,
Halle ülikooli tulnud 1773).
1785 sai informaatoriks Christian Struve [sünd. 1759, Halle üli
kooli tulnud 1784).
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Otto Wilhelm Masing oli 1788—1795 Lüganuse koguduse
õpetaja, 1795—1815 Viru-Nigula (Maholm) koguduse õpetaja,
1815—1832 Äksi koguduse õpetaja ja ühtlasi Tartumaa praost
1821—1832.
1788 sai informaatoriks Joh. Christian David Moritz
Liivimaalt, kes 1787 tuli Riiast Halle ülikooli. „Hat wohl einen
guten Charakter, ziemliche studia und sehr gebildete Sitten.
Sein Vortrag ist zweckmäBig und das regimen gut".
Ta oli 1792—1796 Tori õpetaja Pärnumaal 1 ).
1794 sai informaatoriks Car. Priedr. Ludw. Rohkohl
Miitavist. Sünd. on ta 1774, läks 1793 vaeselapsena varjupaigast
ülikooli.
„Er ist noch flüchtig, die Studia gehen an, donum doc.
bessert sich. Die Sitten bedürfen noch mehr Bildung, d. regim.
geht an". Loobus 1795 informatsioonist.
*

*

*

Olgu lõpuks juure lisatud ka mõned sellekohased andmed
Pärnu linnaarhiivist.
Pärnu magistraat soovib vakantset koolirektori kohta täita,
et kooli iälle korda seada ja käima panna ja palub 6./V. 1718
linnakonsistooriumi sündsaid kandidaate ette panna, nagu see
viisiks olla. Linnakonsistooriumis pannakse kandidaateks ette:
Märjama õpetaja Martin Johan Rothja stud. theol. (ehk kandi
daat) MagnusBarthold Cahl 2 ) Tallinnast (õieti maalt Tallinna
ligiduses). Nikolai kiriku ülemõpetaja Jakob Andreas Zimmermann
(1707—1731), kes ühtlasi koolide inspektor on, on Cahl'i vastu,
sest et ta puhtast õpetusest mitte küllaldaselt kinni ei pidavat,
ta ei taha vannet anda Sümboliliste kirjade peale selles mõttes,
et nad Püha kirjaga ühte lähevad, vaid tunnustab neid ainult,
kuivõrd nad Püha kirjaga ühte lähevad (non q u i a , sed q u a 1) 1790. a. informaatoriks saanud Magnus Christoph Arnold
GroBschupff sõitis 1795 Peterburki ja kirjutas sealt, et ta kavatseb seal
kooli asutada.
1800 informaatoriks saanud Priedr. Theod. Liebermann sõitis
1804 kantoriks ja kooliõpetajaks Moskva. Oli koolirektoriks Napoleoni sõja
ajal (Mihkli ehk „Vana" kiriku juures).
2) Halle ülikooli matrikli järele on Barthol. Cahl Tallinnast immatri
kuleeritud 1708. 28./V. usuteadlasena. Nime kirjutuses vaheldub „Cahl" ja
„Kahl".
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t e n u s cum sacra scriptura conveniunt). Ka muidu oila ta eksiÕpetusi esildanud, Zimmermann ei tea neid aga üksikasjaliselt
eriti nimetada. Selle peale laseb praost S a l o m o H e i n r i c h .
Vestring (meile juba endisest tuttav Pärnu Eesti koguduse
õpetaja 1692—1749) protokolleerida:
„Wenn mann wieder den Herrn Cahl nichts anders ein zu
wenden, alB daB Er die Symbolischen Bücher nicht quici beschwören wolle, konte dieses Ihn umb so viel weniger incapabel
machen das Rectorat hieselbst zu bekleiden, alB fast so viele
derer . . . orthodoxer Theologorum unserer Kirche dieser Meinung beyfielen, alB derselben zu wieder währe".
Linnakonsistoorium esitaski mõlemad kandidaadid, Roth'i
ja CahFi, magistraadile, avaldades ühtlasi lootust, et magistraat
nooresoo õpetajaks sarnase mehe valib, kes talle „mitte ainult
õiget puhast õpetust õpetab, vaid ka eeskujulikku kainet ja mõõ
dukat elu elab" (v. Pärnu konsistooriumi protokolliraamat
1710—1750, 48.X.18). Ülemõpetaja Zimmermann esitab magist
raadile kirjutise CahFi vastu ja kaebab, kui see ei aita, ülemkonsistooriumile Riias. Kindralsuperdent Heinrich Brüningk kir
jutab 29./IX. 1718 kubermangu-valitsusele ja palub, et Pärnu
magistraat Cahl'i introduktsiooni vähemalt niikauaks edasi lükaks, kuni lilemkonsistoorium Tallinna linnakonsistooriumilt Cahl'i
kohta seletust ja teateid palub. Selles mõttes kirjutabki Reinhold G. v. Völckersahm Pärnu pormeistrile ja magistraadile. Raekogu vastab 8./X. 1718, et tema ei taha lasta ülemkonsistooriumi
segada oma eesõigustesse, mis temale kapitulatsiooni põhjal kindral
Bauer'iga on kindlustatud, kuna kõik vanad Õigused ja eesõigused
peavad alles jääma. Ta tähendab ka, et ülemõpetaja Zimmer
mann^ motiivid mitte päris puhtad ei olla, ta olla rahutu vaim
ja tahta igalpool kaasa otsustada *), ja pealegi tahta ta oma käli
meest (Schwager) õp. „Roht'i" Pärnusse ametisse panna.
11./X. 1718 on Bartholomäus Cahl ise Tallinnast magistraadile
kirjutanud. Ta teab, et era-õpetuseks tarvilik oskus ei ole kül
1) Peab tähendama, et mitte ainult Tallinnas, vaid ka Liivimaal vai
mulikud soovisid, et konsistooriumid koosneks vaid vaimulikkudest. Pärnu
magistraadi advokat Christian Eberhardt Tartust, kes magistraadi kasusid
pidi kaitsma ülemkonsistooriumi juures, lausub oma kirjas magistraadile
muu seas : „Dass die Ecclesiostici von der Regirsucht angesteckt unde alles
dahin disponiren wollen, wie die paslores praesidiren vndt dirigiren möchten ..."
Ülemkonsistooriumi vaimulikud on neid püüdeid nähtavasti jaganud ja
toetanud.
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laldane õpetuseks avalikus koolis (publique Information). Selle
pärast olla tal peaaegu raske pakkumist vastu võtta, kuid lootuses
Jumala Õnnistuse peale teeb ta seda ometigi.
Ka Tallinna raekogu ja konsistooriumi protokollide väljavõte
detsembrist 1713 on pärale jõudnud. Siin seletatakse, et kand.
„Kahl" kutsuti Oleviste kiriku diaakoniks.
Proovijutluses olla ta juba kahtlasi ütlusi tarvitanud ja
Augsburgi usutunnistuse 8. artikli vastu rääkinud. Kui temalt
selle kohta seletust päritud, olla ta oma seisukohta ikkagi kaits
nud. Kui ta ordinatsiooni palus, nõuti vannet Sümboliliste kirjade
peale, mida tema keeldus tegemast öeldes, et Sümbolilistes kirja
des eksitusi olla.
Tallinna magistraat määras, et linnakonsistoorium teda üle
kuulaks, mis ka sündis. Kahl lausus, et ta midagi muud kogudusele
ei taha rääkida, kui seda, mida ta Jumala sõnast Vaimu veendamisel tunneb tõe olevat (Er wolte nichts anderes der Gemeine vortragen, alB waB Er auB dem Wohrte Gottes, durch überzeugung
des Geistes erkenne wahr zu seyn). Aga nii räägivad, ütleb
konsistoorium, papist, kalvinist, sotsiinlane ja kõik väärusulised,
kes Jumala sõna esildavad oma õpetuse tõenduseks. Kandidaat
tunnustab Sümbolilisi kirju ainult sedavõrd kui teisigi inimlikka
raamatuid, mis mitte Püha vaimu instinktil ei ole kirjutatud,
s. o. niivõrd nad Jumala sõnaga ühte lähevad. Aga isegi Spener,
ütleb konsistoorium, õpetab, et sümboliliste kirjade õpetused
mitte ei ole inimlikud vaid on jumalikud ja jumaliku autoriteediga.
Edasi eitab kandidaat, et ka jumalakartmatud õhtusööma
ajal Issanda tõsist ihu ja verd vastu võtavad. Ka Augsburgi
usutunnistuse artikkel XVII olla vastolus Püha kirjaga, kui ta
hiliasmi kõrvale heidab. Neil põhjustel ei või, otsustab Tallinna
linnakonsistoorium, kandidaati ordineerida. Alla on kirjutanud
superdent M. Arnold von Husen'i järele (vanem) Eberdt Gutslaff ja Rootsi koguduse õp. Simolin.
Magistraat on selle järele kandidaadilt veel küsinud, kas ta
ehk ometigi ei annaks vannet Sümboliliste kirjade peale, mille
peale Cahl olla „ei"ga vastanud.
Siis nõudis magistraat temalt tagasi vokatsioonkirja, mille
ta ka tagasi andis.
Völckersahm saadab 27./X. 1718 Pärnu raekogule ülaltoodud
väljavõtte teksti.
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Mõne aja pärast selgub, et kandidaat Cahl juba Pärnus
õpetab.
11./XII. 1718 seletab magistraat naiivselt, et ta rektori intro
duktsiooni vastavalt kuberneri eeskirjale edasi lükanud, kuni
Tallinnast väljavõte pärale jõudis. Kandidaadile on õpeta
mine ainult ajutiseks antud, et tema võimeid proovida.
Volckersahm teeb raekogule 15./XII. 1718 etteheiteid, et nii
sugune isik ametisse on pandud ja pealegi ilma ametliku eksa
mita (ohne ein solennes Examen). Kõige pealt peab kandidaat
eksamile Riiga ülemkonsistooriumi ette ilmuma. Sel korral olla
see hädatarvilik, ilma et sellega puudutatakse Pärnu linna privileegiume (Salvis Privilegiis). Aga ka iseenesest ei selguda Pärnu
vanast konsistoriaalkorraldusest mitte vastuvaidlemata „competentia juris examinandi". Raekogu kirjutab ülemkonsistooriumi
asepresidendile v. Brevern'ile, et Kahl juba 5—6 nädala eest
Pärnu tuli, midagi paha ei ole temast märgata olnud, noorsoo
juures on aga tal hea edu olnud, nii et selle mehega võib täiesti
rahul olla. Tallinna süüdistusasjas olla Kahl vastanud, et need
süüdistused olla tehtud meeste poolt, kes ta vaenlased olla(?).
Raekogu on nõus teda eksamineerida laskma, aga oma eesõiguste
põhjal ainult Pärnu linnakonsistooriumi poolt. Brevern, kelle
heatahtlikkust raekogu eeldab, nõudis ikkagi, et kandidaat Riiga
tuleks, nagu Pärnu raekogu sekretär Brem Riiast Pärnu raekogule
teatab 22./XII. 1718.
12. jaan. 1721 seab Pärnu linnakonsistoorium jälle kandi
daate üles koolirektori kohale ja esitab raekogule kandidaadina
Võnnu linna rektori Wipperfi.
Pärnu magistraadil oli ülemkonsistooriumiga pärastpoolegi
veel kokkupõrkeid x ).
1778—1784 kordus osalt sarnane lugu, nagu kand. KahFi
ametissepanemise juures, ka viimane lugu võeti kõne alla,
1778. 17./II. kirjutab ülemkonsistoorium (v. Budberg, Praeses,
1) 2./VIII. 1725 saadeti õuekohtu poolt magistraadile kätte ülemkonsis
tooriumi kaebuse tekst selle kohta, et magistraat segab end ülemkonsistoori
umi võimu piiridesse Pärnu kirikute visitatsiooni suhtes. Kindralkubermanguvalitsus otsustas, et Pärnu linna eesõigused jäävad alles, aga ta ei pea ennast
segama ülemkonsistooriumi ja kindralsuperdendi õigustesse. Pärnu magist
raat tõstis nüüd kaebuse kindralkubermangu-valitsuse vastu. 5./V1I. 1742
s a a b u s Riigi justiitskolleegiumi (Justice-Collegii) otsus 17. juunist 1742, millega
kinnitatakse kindralkubermangu-valitsuse otsus.
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G. Broecker, Secrs) Pärnu pormeistrile ja raehärradele, et, nagu
kuulda (ex rumore publico), on raekogu koolirektoraadi täitnud
Hallest tellitud isiku läbi („durch ein aus Halle verschriebenes
Subjectum"). Konsistoorium soovib (begehrt), et raekogu teeks
Hallest tellitud rektorile ülesandeks, et ta võimalikult pea eksa
mile konsistooriumi ette tuleks, et siin seaduslikku kinnitust
saada ja tarvilikku kooliõpetaja-vannet anda.
Alamkonsistoorium ei või kooliõpetajaid eksamineerida ja
investeerida (ametisse kinnitada), sest kirikuõpetajad ja kooliõpe
tajad „käivad ühesugusel sammul" {pari pässu ambuliren).
Kõnesolev Hallest tellitud rektor on Scherwinsky.
Halle ülikooli matrikli järele on Christian Friedrich Scherwensky (aus der Mittelmark) immatrikuleeritud 1775 23./X. usu
teadlasena J ).
Raekogu on pööranud kaebusega õuekohtusse ülemkonsis
tooriumi vastu selles asjas. Raekogu tunnustab nüüd küll, et
ülemkonsistooriumil ja kindralsuperdendil on kirikute ja koolide
suhtes visiteerimise ja ordineerimise õigus (jus visitandi et ordinandi). Ta vaidleb aga selle vastu, et kooliõpetaja eksamineeri
mine episkopaalõiguste (jura episcopalia) hulka kuulub ja ülem
konsistooriumi ja kindralsuperdendi võimupiiridesse. Pärnus olla
niisugune õigusline kord olnud, et kohalik konsistoorium eksa
mineerib.
Ülemkonsistoorium arvab, et selle asja otsustamine ei kuulu
õuekohtule, vaid Riigi justiitskolleegiumile. Ainult informatsi
ooni otstarbel seletab ta, et ülemkonsistooriumil on seaduse põhjal
järelvalve õigus kirikute, koolide ja hospitaalide üle, ka kooli
õpetajate õpetuse ja tubliduse suhtes.
Siin tuuakse ka esile kand. Kahl'i ametissepanemise lugu,
et nimelt kindralkubermangu-valitsus käsu on andnud, et ta
ülemkonsistooriumi ette eksamile peab tulema.
Pärnu konsistoorium on allkonsistoorium ja allub ülemkonsistooriumile. Alla on kirjutanud C. J. Zimmermann (Loco directoris et Praesidis) ja tema kõrval Christian David Lenz (Generalsuperintendent und Praeses), nende all sekretär M. J. Seotus.
1) Tal ei ole Francke asutustega nähtavasti mingit ühendust olnud,
ülikoolis oli aga juba ratsionalistlik vaim aset võtnud. Pärnu magistraat
tähendab pärast ühes kirjas, et Scherwinsky kohta mingit kahtluslust heterodoksias ei ole, nagu see oli Cahl'i suhtes. (Kahtlus võis aga kindralsuperdent
Lenz'il Scherwensky kohta ehk „neoloogia" suhtes olla.)
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Lõpuliku otsuse tegi „Kodanliste õigusliste asjade kohus"
(Gerichtshof bürgerlicher Rechtssachen) Riias 19 ./XII. 1784. Siin
seletatakse, et kirikuseaduse põhjal on piiskopil järelvalve õigus
kirikute ja koolide ja kooliõpetajate kohta ja sellepärast ka eksa
mineerimise ja katsumise õigus, et neid tundma õppida ja aru
saada, kuivõrd neist kasu võib olla noorsoole. Raekogu on küll
tõendanud, et kooliõpetajad endistel aegadel Pärnus on eksamineeritud, ei ole seda aga tõestada suutnud, sest ka tema proto
kolli väljavõte 30./X. 1718 moondab ainult, et endised koolirektorid linnakonsistooriumi poolt on eksamineeritud, ilma et ta tões
taks, et seal tõepoolest ka kunagi niisuguseid eksame on peetud.
Sellepärast kohustatakse Pärnu linna magistraati „ülemkonsistooriumi käsutuse kohaselt toimida" (sich der . . . Verfügung des
Ober Consistorii zu conformiren, v. Pärnu konsistoriaalaktid
1718—1784).

Meeles pidada tuleb viimaks, et mõnda meie maa pietistliste tülide kohta käivat m a t e r j a l i R o o t s i a j a l õ p u s t
Pärnust Rootsimaale on viidud, mida mul võimalik
ei ole siin algteksti põhjal esildada, vaid kokkuvõttes täiendan
sellekohaseid tähtsamaid juhtumusi pietismi tolleaegsetest katse
test F r. W e s 11 i n g'i kirjatöö põhjal (Bidrag till Livlands
kyrkohistoria 1656—1710).
(Järgneb.)

Keiserinna Katariina II. aegne eesti- ja venekeelne pihtimisekorra kava käsikirjas greeka-õigeusulise rahva jaoks Eestis.
Arhivaar T. Laur.
Nende ridade kirjutajal läks korda Tallinnas leida hiljuti
üht haruldase ja omapärase sisuga käsikirja, mida kadunud ülem
preester prof. Karp Tiisik omal ajal kusagilt vanade arhivaalide
hulgast leidnud ja seega hävinemise eest päästnud, kuna arhi
vaalid (Vene-ajal) kuuldavasti sarnaste hulka kuulunud, mis olid
hävitamisele määratud. See käsikiri on oma 23 lehte paks ning
kirjutatud keiserinna Katariina II. valitsuse ajal — jaanuari kuul
1776. aastal kellegi Eestis tegutseva greeka-õigeusu preestri
Anissita Jakowlew'i poolt ja pühendatud oma ametivennale
„tõsisele Kristuse armastajale" Werhoustinski preestrile, kes iga
tahes ka Eestis, ja nimelt Lõuna-Eestis elas, nagu käsikirja
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eestikeelsest tekstist ehk järeldada võib, mis tolleaegses n. n.
„Tartumaa (õigemini Võrumaa) murrakus" tõlgitsetud x ). Käsikirja
sisu, nagu allpool näeme, langeb õieti kolme osasse, ja nimelt:
1. Autori pühendus ja eessõnaline pühendus — paaril leheküljel,
2. Pihtimisekorra kava (küsimused) n. n. «lihtrahva" ja nende
jaoks, kes venekeelt ei oska — tervelt käsikirja 33 leheküljel
ehk 16 Va lehel, ja
3. Eksijatele vaimuliku või kirikliku karistuse („epitimia") pealepanemise kava ja siis 4. salapihi põhjendamine ühenduses tea
tava arvustusega; see aga täidab käsikirja 9 viimast lehekülge.
Seega domineeriv osa käsikirjas on n. n. pihtimisekorra
kaval ning seda võib õigusega hüüda p i h t i m i s - k a v a k s ,
kuna järgnevadki osad on pihtimisega ühenduses. Mis nüüd
käsikirja sisusse puutub, siis peaks see meile huvitav olema nii
hästi puhtajalooliselt kui ka keeleteadliselt ja teoloogiliselt seisu
kohalt, millise analüseerimine ei ole nende ridada otstarb. Seda
tehku need eriteadlased, kes seks kutsutud ja seatud on, mis
ehk ka soovitav oleks. Ainult niipalju tuleb tähendada, et ka
käsikirja venekeelne tekst on igatahes autori valikul venekeelse
vaimuliku kirjanduse alusel kokku seatud, silmas pidades selle
aegseid olusid. Meil leidus vanasti ikkagi ka seda va' jumala
vallatust küll, mida sarnase pihtimisega põhjalikult ära arstida
siis vaja oli preestrite arvates. Kuid vaevalt saadi sellega ehk
palju ära teha (olgugi, et käsikiri sagedase tarvitamise tagajärjel
tublisti on kulunud), sest kes tahtis nii kõva pihtimise pihtide
vahele heameelega sattuda, kus kõik — ka kõige intiimsemat
asja — püüti hinge tagant välja pinnida 2 ). Vahest mõjus seegi
kaasa, et poolehoid uue usu toojatele osalt jäi veikseks: see
salapihi pihtimiseviis oli siinmaal juba võõraks jäänud.
1) A. Jakowlew nimetab niihästi ennast Werhoustinski (s. o. vist
Verska ehk Värska) preestriks kui ka seda ametivenda, kellele ta oma töö
pühendab. Kui Värskal sel ajal mitte kahte preestrit ei olnud (üks neist ehk
ülempreester), siis võiks ehk oletada, et üks neist on Värska tulnud, töine
neist aga sealt lahkumas. Oletada võiks ka veel, et töise preestri liignimi oli
„\Verhoustinski", aga see sõna paistab nagu veikse tähega kirjutatud olevat,
kuigi algkäsikirjas mõned suured ja veiksed tähed selgesti ei erine üksteisest.
Toim. täh.
2) Tuleb muidugi ikka silmas pidada, et siin ju s a l a p i h i g a tegemist
on, millega taheti usulises ja kõlblises suhtes kasvatavalt ja puhastavalt mõ
juda. Ka tugevad pihi-küsimused siin ikkagi 10 käsule ja käskude seletusele.
Ei olnud arvatavasti ka hädatarvilik, et kõik siin leiduvad küsimused
i g a l e pihiletulijale ette pandi.
Toimetuse tähendus.
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Tartu ülikool võimaldas oma tegevusse-astumisest saadik
'mitte kinnist, vaid avalikku akadeemilist teoloogilist haridust;
ülikoolis õppinud teoloogide pihtimise kavad olid teistsugused.
Et kõnesolev kava on igatahes üks vanematest pihti
misekorra kavadest, mida õigeusulised meie maal on tarvitanud
ja pealegi ka rahvakeeles, siis toome ta siinkohal tervikuna esile
vene- ja eestikeelses tekstis, olgugi et tõlge soovida jätab. Üht
lasi näitab see käsikiri, et juba Vene valitsuse algupäevil hakati
siin usulise misjonitöö peale mõtlema 1 ). See käsikiri käib sõna
sõnalt ja täht-tähelt järgmiselt:
Kõige pealt käsikirja kaanelehel on järgmine venekeelne
pühendus:
j^ecTHtfinieMy Omy CBfliu,eHHO-ijepeK> Bepxoy CTHHCKOMY !
HCTHHHOMJ

JIiodHTejiio XpacTOBy

OrpajKy

TEJIHOMY

n

CJIOBECIIBIXT)

IJacTupio

ROCNOJUMY

CL

OBEIRT

NONE^H-

Bpyqae-rcji

JIIOÕOBIIO

IIOMTeHHtfiine, s. o.: antakse armastusega aupaklikult auwäärilisemale
isakesele, Werhoustinski preestrile! tõsisele Kristuse armastajale ning

Ta lambukeste hoolikale hoidjale ja õpetaja härrale (Oma tõlge. T. L.).
Edasi loeme:
«HoiTeHHiifliiiiH jepeM !
0 Xpncit MOH J]K)ÕE3HLIH Öpare!

SÄpaBCTByfi H cnacaficfl!
CKOJIKO ÖOJK e CTB eH HAN

ÕJiaronaTt CHJTL

MoeMy CKyAoyMHOMy BL

nepeBo^t ceMt CMbiimieHiio .napoBajia, CTOJIKO OHMMH Haõjuonaio
CMbii'JiTi, nopsjjOKTj n CBOŽCTBO ecTOHnnecKaro ÄiajieKTa H BOTIHHJICH
na oHbiö 1131» npoTHBycjitÄyKJmaro cero pocificKaro jüajieKTa qnHa corjiacHO ce<viy BO cjiaBy BojKiio H BL ÄYMECUACHTEJIBHYIO lIoji3y HCTHHHO KAIOIHHXCA nepeBecTL.

ECJIHJKT,

ESJIHIHHOCTB, WH HEÄOCTATOKT, HJIH

TeMHoCTb, HJIH HeHCnpaBHOCTb, HJIH HecXOJI,CTBO, HJIH npOTHBHOCTL HCTüHt)
BI . qeMt 3Ä+>cb Han,a,eTCfl, TO JKe BauieMy np030pjiHB0My BeJKÜCTBY

H

õjiaroGiaoHHOCTH

1776 ro^y
reHBapa

BT >

Äonojmemto

JiioÕHTejiHO

noKopaio.

HeAOCTOHHbiB BepxoycTHiicKiH
CBsmeHHHKi» AHHCCHTa JaKOBJieBT,.

1) Et mitte ainult setukeste peale ei mõeldud, näitab see eestikeelne tõlge
ja luteruseusuliste (vastolulik) silmaspidamine (algkäsikirja lk. 40). Huvitav on
ka kindla vahe tegemise rõhutamine ja nõudmine Jumala kummardamise ja
pühurite ja piltide austamise vahel (lk. 9 j., 17). Kaanelehele töise käekirjaga
kirjutatud küsimused räägivad selge sõnaga „wenne õigeusu" v a s t u v õ t 
misest ja selle sammu võimalikust kahetsusest. Toim. täh.
10
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Eesti keeli:
Lugupeetud armuõpetaja!
Minu armas wend Kristuses !
Tere ja päästu!
KuiwÕrd jumalik arm minu, selle tõlke jaoks kehwamõistuslisele
mõtlemis-wõimele jõudu kinkis, niiwõrd pean silmas eesti keele
mõtet, järjekorda ja omadust, ja püüdsin tõlkida selle keele peale
wastasolewast wenekeelsest kawast Jumala auks ja tõsiste patukahetsejate hingepäästmise kasuks. Kui leidub üleliigsust või puudusi wõi
tumedusi wõi korratusi wõi ebatäpsusi wõi koguni tõele wastukäiwaid
kohti, kus neid siin iganes oleks, siis alistun armastusega Teie asja
tundlikele ja heatahtlikele täiendusile.
1776. aastal
Ebawääriline Werhoustinski
Jaanuarikuul.
preester Anissita Jakowlew.
Ja meie näemegi samal kaanelehel võõra autori käega kirju
tatud järgmisi iseloomustavaid „täiendusi" :
„OT"I > TiucTaro JIB cepAii,a NPHMUN. TH npaBOCJiaBHyio — pyccKyio

Btpy ?
CoõJuoaaeniB jih ee TaKt, KaifB HyjKBO?

He pacKaeBaincfl JIH BTTOMT, MTO TBI NPHHJUN, ee?"
„Kas sinna puhtast südamest Wenne õige usku wasta wõtnu ollet?
Kas sinna hojjad tedda nida, kui tarwis on?
Kas es mõtlet katki selle perast, et sinna Wenne usku ollet
wasta wõtnu?"
Ja nüüd algab siis see kõige huvitavam osa — täpne pih
timise ja patutunnistuse kava, milles on ette nähtud tolleajale oma
sed või juhtuda võivad „pärispatud" kõigis inimlikkudes eksi
mustes ja vääratustes. See kava käib sõnasõnalt vene ja eesti
keeles järgmiselt:
JU

t

HcnoB-fe^t.
Pa^n

npocTaKOBTD a Hanna^ie pa,n,H HepasyMtiomHXt pocciöcKaro

ü3biKa.
(Eestikeeli: „Pihtimine lihtinimeste ja eriti nende jaoks, kes
wene keelt ei oska. Oma tõlge. T. L.)
IIoCJTfe MOJ1HTBT).

Perräst palvit.

1.

1.

üpaBocjiaBHBie XpHCTiairb! Mbi
Tenepb pa3MbmiJi«a ÄOJIHCHLI B o -

Öigeausa Kristleise! Meije pea
me nüüd meelde halgahten E s m a l t
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n e p B bi x T> npHBHaBaTb CBOH rptXH, K0T0pbiMH Bora nporH -bBajiH.

tundma omme patta, kumbadega
olleme oma jumalat ärräwihhastaiiu.

2.

2.
Meije peäme mõtlema se päle, et
pattude perräst sattame (suure)
jumala hirmsa wihha alla.

Mbl flOJIJKHbl 3HaTb TO, HTO 3a

rptxH no^BepraeMCH
EoarieMy rH^By.

CTpamHOMy

3.
Mbi . UOJIJKHM BcanecKH paciiaeBATCA o TOMT>, MTO PA3FLPA»:AJIH
CBoero CoaaaTejia.
4.

3.
Meije peäme keigite kahhitsema
seddä, et ärrä olleme wihhastaüu
oma Lojat.

4.

Mbl flOJIHfflbI HM^Tb KptnKOe HaMfepeHie, HTOÖTJ Bnpeflb He rplimHTb.

Meil peäp kindmä möttö ollema,
et edespäidi mitte pattu ei tettä.

Mbi flOJiJKHbi Tenepb co BCIJMH

Meije peäme nüüd keikiwimätsidega kokko leppima.

5.

npHMHpHTCfl.

5.

6.

6.

Mbi aojuKHbi TBep ,no ynoBaTb, MTO
HeõecHbiÄ Hanrb OTEHT> pa,N,H 3acjiyrb H xojiaTaöcTBa CbiHa cBoero
Focnoaa Hamero jncyca XpncTa
IIpH3pHTb Ha (HcnoB -fename) IIoKajmie narae H BCH rpliXH Haivrb

Meije peäme kindmäste lotma, et
meije taiwanne Issa oma Poja meije
Issanda Jesusse Kristusse ärrä teenmisse nink ärra leppitamisse per
räst meije pattuüllestunnistamisse
päle saap kaema nink keik pattu
andis andma meile.
suure ealist ütte ainust jatta, ent
wäikessi mittond eggi woip jatta
hene mano ent muil töisil välja
minnä.

npOCTHTl).
NB. ECJIH

naro

B03pacTHbi

ocTaBHTb,

a

20 EflH-

MajiojrfcTHHxt

flByXl) HJ1H H MHOTHXT) MOJKHO OCTaBHTb npn ceõt, flpyrHxi> npocHTb
JKe BbITTH BOHT..
H3T. KaKOft flepeBHH Tbi ?
EcTb JIH y TeÕH OTeuii? HJIH
MaTb ? HJIH JKeHa? HJIH Myncb ?
Kant TBoero OTna HJIH MaTb
30Byrb?

HJIH JKEHY? HJIH Myna?
JJABHO JIH BFLOBCTBYENRB ? Kaicb TEÕA

no HMeHH ?
üoKJiOHHCb Tenepb nepeKpecTHBrnncb K"B 3eMjrb pa3i> aa CTOH (: HJIH

30ByTT>

XOTH HA KOJIEHA CTAHB :)

ÜOKajKH Kant Tbi üepcTbi cKJiaÄblBaJIT) KpeCTHCCH ?

BOTTD Tarcb npecTHCb Bcer^a ÄO
•CMepTH TBOeft.

Kumast külläst sina ollet?
Kas om sinol Essä? ehk Emä?
ehk naist? ehk meest?
Kuis sino Essad ehk Emmäd kutsutas ? ehk naist ? ehk Meest ? Kas
ammu läsk ollet ?
Kuis sino kutsutas nimepiddi?
Nüüd heiten rist ette kummarda
mahha üts körd nink saisa (: ehk
saista pölwi päle :)
Näita (mulle) Kuis sina sõrme
kokko panden risti ette heidät?
Nätse nida heidä rist ette eggäl
ajal (amak) Sino surmani.

10*
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H APYROMY ETO TAKT IIoKa3biBatf!

Nink muilegi seddä wisi näita iks!

JIioõeaHoe 'iajio ! (cjiymaft !) BOTT>

Armas lats ! kuule ! Nätse Kris
tus näggemäta siin saisap sino pattu
üllestunnistamist wasta wõtten, ärrä
häbbenego nink ärrä hirmugo, nink
ärrä (maha tõmmatud: „sallako")
peedko middägi minno eest: Enge
peljota ütle ärra keik puhtaste minole, kuis mink an sina ollet pattu
tenu jumalat wasta, et saasi neide
andis andmist jesussest Kristussest
meije jssandast. Nätse temä (pühhä)
kojogi om meije een : Ent mina
oile ni paijo kui üts tunnistaia, et
tunistassi temä een keike settä, mis
sina saat miüole ütlema. Kui ka
middä ärrä saat (maha tõmmatud:
„salgama") peedma mino eest, sis
siiia saat kattewörra pattu teggema.
(: Ent pattu palk om hirmsa surm
nink kurratidega igyavenne pör^u
haud :) Mink perräst kuule nüüd
tähhele panden armas lats ! Sest
sina tullit sija arstmisse kotta, et
süttitämättä süst wälja es saas
minema.
Armas lats Nim !

XpiICTOCL HeBH^HMO (3fl"feCb) CTOHTt
IIpieMJia HcnoBtflaHie TBoe, He
ycTbijjHCb Tbi, HHHce yõottca, H
He
CKpbiBaft Himero OTB MeHfl,
HO HeyÕOflCb (MeHfl) CKAJKH MHLI
*IHCTO BCe TO (KaK "b) B
Hewb
Tbi corpliinHjiT. (jia) CpeflT) BoroM -b,
HTOÕT) Tbi ÜOJiyHHJTb (Jiai OCTaBJieHie rpixoBt OTT» Tocnojia Hamero

jncyca XpncTa. BOTB H HKOHa Ero
IIpeflT) naMH : A A TOJIKO CBH ^-b-

TeJIb eCMb, HTOÕT) BaCBHfltTeJICTBOBajiii npejrb HtiMb Bce TO, *ITO
Tbi MH r fc CKaJKeail). ECJIHJKI » Tenepb
Tbi *ITO yTanmi. orb MeHfl, TO ÄBOAKift rp^xt npiHMenfb ceõi. (a 3a
rp^XTi HeOTM^HHO CJlliflyeTt CMepTb
CTpaiEHaa H cb JÜABOJIAMH BIJHHOE
My ^EHIE.) Toro pa^n cjiyman BHHMATEJIBHO: IloHejKe TH NPNMEJIIJ (jia)
ciozibi BT. ayiueBHyio Bpaneõmmy,

HTOõ r b Tbi He Bbimeji 'b (jia) OTcrony
ne Hcirfajiemb (a) BOHT>.

JIioõeBHoe ^a^o HMA peicb (Maha
tõmmatud: „HJIH JIioõesHafl NMN
HMeKI) !").
Korfla Tbi õbijrb (jia) y ncnoBliAH ?)
Y KOTO Tbi HcnoB-fezibiBajicfl (jiacfl)?

KaKt MacTo ?

A npnnacTHjicfl (acfl) JIH Tbi Tor ^a
CBflTbIXT) XpiICTOBblXT) TaÖHTj ?
ECTJIH Tbi ÖMJIT (jia) TO xoporno.
Jfyia HETO no Kanoü HYACIRFC He

öburb, y ncnoBt^H?

y npH^acTifl?

no TaKOtt Hy®,zrb He pa^um^ Tbi
o cnaceHiH aymn TBoefi?
0 5 , fejiHbiH(afl) Tbi rp-fcmHHiE^afl) ?
Tbi aaõJiynmafl OBna!
IIo-eTOMy Tbi aaõbijiT» ceõfl co-

BCeM"b.

He õoHccfl Tbi Bora rposHaro Cy-

Kunas sina ollit pattu üllestunnistamissel ?
• Kellel ees sina ollit?
Kui saggedaste ?
Ent kas wöttit sis siiia puhhiKristusse Salaus andit vasta ?
Kui sina ollit sis hä kül.
Milles mink häddä perrast siiia
es oile pattal ? ka pühhä osausse
samissel ?
Särdätse häddä perrast sina ei
k-ma murret oma hinge önsusse
eest!
Oh siiia waine pattane!
Siiia ärrä essinu lamas!
Sest siiia ollet hendä koggoniärrä unehtannu.
Siiia ei pelgä mitte jumalat hirm-
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jiiil BcfeMt FptmHHKaMi) o rptxaxi»

CBOIiXT) HeKaK)IH,HMCfl !

BTFLAÖ Tbi, HTO BT> KA^ÄBIÖ ROAIJ
XOTFL ejlHHTi pa3Tj HeOTMtHHO HanOÕHO XpHCTiaHHHy HCnOBläÄaTCfl H

npH^acTHTca.

ECTJIH TaK-b XpHCTiaHIlBT) He fffcjiaerb, TO He^OCTOHHIJ OH-b H XpnCTiaHHHowb

HasbiBaTCH

no

npa-

BHJiy CBHTbIXT) OTHEBTB, HO eCTb
Ääre- OHT) HBblCHHIvb H MblTapb.
märkus.
jijyj-kenil) JIH KaKOft EniTEMift
„yÄOBjieTBop e n ie 3A
^TO HajI03KeHH0Ü , HJIH SANOB^rplxH Y npV FLAHIFL KaKoro? HJIH HTO nocjrfe
-iHHHoe. 5 b i B I I 1 eH HCNOBTFLH Teõt JlyXOBHblft

' CoTBopirre OTeiTb HpUKaSaJll) HeOTMliHHO aafcy6o HJIOÄH J Tb 3A TBOH RPTXH
?
r
AOCTOIIHtI
IA

noKasfHia.
1

-

A HCIIOJIHHJIT) JIH TO

TaKT> ?

MH O T O

J I H e c T b BO T O B I ?
K TO TEÖH co3 ,n,ajrb?
K TO Teöa nHTaerb H RP^ERB H
BESAT BCER^A o TEÖT npoMbinuiaeTb ?
Eorb. xopomo. Taicb, E a H H
TOJIKO ecTb Bort, 0 T e n, ,
C bl H T> H C B H T bl
4 y X T..

XoTH HMHHHO H pa3fl"feJIH0 TpH

jinua, aa He Tpn Bora pasfltJiHO.
Ho cymecTBOMi) Hepasa^JiHa cia
CBHTaa T p o H H a.

Hsb cBHTbixT) He noHHTaenrb

Koro 3a Bora ?
H3'b HHXT> KOMy
Bory necTH, cjiaBbi

paBHO

H

JIH

KaKTj

JHOÕBH He

OTFLAEINI) JIH ?

He Haafeecca JIH Ha Koro hb^
hnx b KaKi) Ha caMaro Bora?
H He npnabiBaemi ) JIH BTJ no r

womb KAKT> BceMorymaro TBopua ?

EJKEJIH TaKT>, TO BeJIHKift ecTb
HEJIOB-FEKY.
noHeace cBHTbie ne Born, HO paõbi

rp^xi)

BojKiH HaiHII 3Ke MOJIHTBeHHHKH.

H HMT > paBHo KaKi) Bory necra,

CjiaBbi, JIIOGBH H noHTema
aOÕHO OTflaBaTb.

HE

Ha-

sat sundiat keigile pattatsille, kuma
ome patta perrast ei kabhitse mitte.
Sinol olgo teeda, et eggäl aastajal ehk ütseggi körd keigite peäp
Kristlene pattu üllestunistamissele
nink armo andide wasta wötmissele
käüma.
Kui Kristlene nida ei nakka käü
ma, sis mitte ei olle temä wäärd,
et teddä peäs Kristlesses kutsuta
ma pühhi Issade õppust mödä, enge
om temmä paggan nink mütnik.
Kas ei olle pantu sinole märäst
waimolikku parrandamist, ehk mä
räst ärrä keelmist? Ehk mis perräst pattu üllestunistamist siõol
Waimolik Essa keigite käsk ärrä
tettä sino pattude perräst?
Kas ollet sis ärrä tenu nida?
Mittos om Jummalit?
Kes sino om lonu?
Kes sino toidap nink pesitap, n
eggal ajal keigin paigun sino eest
hoolt kannap ?
Jumal, h ä k ü l ? N i d a , ü t s o m
ine jummal, Issa, Poig, n
pühhä Waim.
Ehk kül jaold kolm paleht om,
Ent siski jaold ei olle kolm jumalat.
Enge suggun (: ollemissen :) jaotellematta om se pühhä Kolmainus.
Pühhide seäst kas ei arwa sina
keddä jumalas?
Neist kelle ütteld arwold nida
kui jummalalle kas kittust, auwo,
n armastust ei anna ka?
Kas ei loda ka neide seäst kenka
päle ötse kui hendä jumala päle ?
Nink kas ei hõika ka sina appi
ötse kui keigewäggewät Lojat?
Ent kui nida, sis om se suur
pat jnemissele.
Sest keik pühhäd ei olle mitte
jumala, enge jumala sullase n
meije eest temä palleija.
Nink näile ütteld arwold kui
jumalaile kittust, auwot, armastust
n auwustust ei süni mitte anda.
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TaKT> me NPH3BISATB HXI> BTJ noMOIUTb H HaatflTCa HA HHXT j KaKi)
Ha Bora OTHiojTb He Ha^TfcjKHrb
no nepBOft 3anoBliflH BoadEfi.
Ho HaflOÕHO Hx-b npociiTb, HTOÕ
OHH 3a Hacb Cb HaMH MojIHJIHCb
Bory.
B t p y e m t J I H Tbi TBepao Bi)
EFLHHARO Bora, 0Tii,a H Cbma H
CBHTaro J^yxa ?
Btpyemij JIH BO e;n,HHy CBHTyio
coõopHyio H AnocTOJicKyio nepKOBb ?
HenpeM-feHHO TaKT) Btpyft!
YM^enib JIH HanaycTb HcnoBiiaame B -fepbi ? A BANOBLIAN BOMÜH ?
HnTaö eacejin 3Haenrb.
JJJIH nero He H3yHHJii> Tbi cero ?

0 HepanHBbiH rptiHHHHe!

O COÕJIHBO Bi) npasaHHKH OT Koro
HHÖyab CTapaÄca HenpeM-feHHo H3yMHTb.
He nopyrajii) JIH Tbi Koraa B-fepbi
XpHCTiaHCKOft ?
He OTCTYNHJRB JIH KOR^A orb HEA ?

He jjepacajica JIH epeTHHecTBa TO
ecTb CMtmeHHaro HJIH pa3BpaTHaro
y^ema uepKBt Hameft npoTHBHaro ?
He HMtenrb JIH H Tenepb?
Bi) HeMi> HMtemi) cyMufcHie?
paCKOJIHHKOMI) He ÕblJIl) JIH ?
Tenepb He pacKOJiHHHaeini> JIH ?
T. e. He pa3JiyHaemca JIH HHMI> orb
uepKOBHaro npeaama ?

O TT » Koro Tbi

ce\iy HaynHJica ?

EM ,e Bce JIH npieMJieinij ci> JIIOÖOBilO, H BCeMy JIH HeJIHHeM-fepHO TaKT)
B-fcpyenrb, neMy KaKi> y*iHTi> Hania
nepKOBb ?
JIioöHmt JIH Bora õojirae Bcero ?

He OTCTymurb JIH Tbi Koraa orb

H E TO ?

Nida samatte ka abbis heigata n
lota näide päle ötse kui jummala
päle mitte ei süiii eddimäst jumala
käsku möda.
Ent näid tullep pallelda, et nemä
Meije eest meijEgapallessi jummalat.
Kas sina ussilt kindmaste (ütte)
aino Jumala se Issa nink Poja nink
pühhä Waimo sisse?
Kas sina ussut ütte puhha krist
likku n Apostlide kerku sisse ?
Wimäte sina peät nida uskma.
Kas sina möistat pähhä kristlikku
ussu tunnistamist? nink jumala
kümme käsku?
Loe sis kui sina möistat.
Milles sina seddä ärrä es õppi ?
Oh sina holeta pattane!
Essierrälikkuld pühhil päivil kelt
saap keigite wötta ärra õppida!
•Eks ka sina es laida ärrä kuna
seddä kristlikku usku ?
Kas es olle kuna ärrä tagganu
temmäst?
Kas es peä sina seggätut nink
ärrä pölgatut õppust, mis meije ke
ri kut wasta om?
Kas nüüd eggi ei olle weel seddä'?
Minkan es om sinol katsite mötleminne ?
Kas es olle sina kerkust ärrä
lahknu ?
Kas nüüd eggi ei lahhota sinna
hindä ärra ? Se om ehk sina meije
koggodusse säädust minkan ärrä
pölgat ?
Kelt es sina seddä nida ollet ärrä
opnu ?
Kas weel koike seddä armastussega wasta wöttat, nink kas keigest nida usku peat kini, kui minkast meije keriku säädus oppetap?
Kas siiia Jumalat armastat keige
ennämb ?
Kas es taggane ka siiia ärrä
temmäst künna ?
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He pyrajiij JIH Tbi Ero Moacerb
ÕBITB sa TO, HTO He BFLTJIAJIT) iero

OH"b no TBoeviy xorfcHiio ?
KaKT>?

Kor^a? HHMT>?
OxT> npecTpanmo ETO, Bnpeflb H

He HOMblCJIH Tbi 0 TOM'b !

Hajrfcemcfl JIH HA Ero õojime
Bcero ?
Hajvfcftcfl Bceraa KptnKo !
Moacerb õbiTb Haatecca Tbi
õojime Ha CBOÖ paaywb, HJIH XHTpOCTb,

HJIH

BblJiyMKH,

HJIH

õoraTCTBO HJIH Ha
HeacejiH Ha Bora.
IIJIH

CHJIbl,

apyroBt,

Kas es olle siiia laitnu keddä,
woip olla ehk se perräst, et temä
es te middä sino tahtmist perra?
Kuis? kuna? minkaga?
Oh tilli hirmsa om se, eddespiddi
sina ei peä mitte sest mõtlemagi!
Kas siiia lodat temä päle keige
ennämbäste ?
Loda iks kindmäste!
Woip olla ehk sina enämbäste
oma mõistusse, ehk ärrä mõtle
miste, ehk kawwala kombe, ehk
jouwo, ehk rikkusse ehk sõpru ehk
mu minka päle lodat, kui Jumala
i päle?
(Järgneb.)

Varia.

F u r c h e - V e r l a g ' i s B e r l i i n i s i l m u s h i l j u t i S o f i a p r o f e s s o r i Stefan
Zankow'i sulest ja saadeti meile arvustuseks: Das orthodoxe Christentum des Ostens, sein Wesen und seine gegenwärtige Gestalt, erschienen im
Furche-Verlag, Berlin 1928 (152 S., brosch. Rm. 6, in Ganzleinen geb. Rm. 7.20).
Raamat on välja kasvanud 6 loengust, mis autorilt peetud Berliini üli
koolis suvesemestril 1927 selle ülikooli usuteaduskonna kutsel.
Autor juhib tähelpanu protestantlises ilmas viimaseil aastail järjestkasvavale huvile õigeusulisest hommikumaast, nagu teiselt poolt ka õigeusu
kirikud ametlikult ja aktiivselt osa võtavad kirikute rahvusvahelistest koonduspüüetest (lk. 17 j., 141). Käsitlemist leiavad siin konfessioonideteaduses
harilikult esinevad küsimused ; ka materjali korraldus on üldiselt analoogne.
I peatükk harutab sissejuhatavaid küsimusi; II peatüki pealkiri on C r e d o ;
III-nda — Kirik; IV — Kultus; V — Vagadus ja aktiivsus; VI — Tagasivaade
ja väljavaade. Märkustes on rohkesti kirjandust nimetatud ja osalt esildatud,
kõige enam vene ja saksa autoreilt.
Esimeses peatükis räägib autor muu seas õigeusu kiriku tänapäeva koos
seisust, arvestades neid muudatusi, mis tekkinud ilmasõja järeldusel, nagu
uute patriarkaatide tekkimine (Serbia 1920; Rumeenia 1925, mis sisaldab juba
12 miljoni peale kasvanud rumeenlaste hulka, peale selle 800.000 venelast ja
400.000 bulgaarlast); Konstantinoopoli patriarkaat on kokku sulanud 300.000
hinge peale ; nimetatakse ka veikseid antokefaalseteks saanud kirikuid, nende
hulgas Eesti õigeusuliste kirikut 220.000 hingega, kelledest 155.000 olla venela
sed ja 65.000 eestlased (tõepoolest oli 1922. a. rahvalugemise andmetel Eestis
ap.-õigeusulisi 209.094 isikut ehk 19% rahva üldarvust, neist oli eestlasi 115.000
ümber, venelasi 91.000, teistest rahvustest 3000 ümber).
Kõiki õigeusulisi arvatakse ühtekokku 146—150 miljoni. Lootusrikkamaks
ja mõjuvamaks arvu poolest ja ka juba vaimlises suhtes peetakse Vene kirikut
(120 miljonilise hingede arvuga) ja teda nimetatakse õigeusu „ilmakirikuks"
(lk. 24); temale järgneb arvu poolest veike, kuid ikkagi veel mõjukas Greeka
kirik ja siis teised slaavi kirikud.

152
Järgnevstest kirjeldustest ja arutlustest huvitavad meid peaasjalikult need
küsimused, millistes autor tarvilikuks peab õhtumaalaste, eriti õhtumaa õpet
laste vaateid õiendada ja parandada, nagu küsimuses, mis „õigeusk" ja «õige
usklik" õigeusuliste eneste mõttes tähendab (lk. 30 j.), mis ulatuses maksab
traditsionalism (lk. 31 ].), mis tähendab „usk" (lk. 38—41) õigeusuliste arusaa
mise järele, mis suhted on lunastusel patust lunastusega surmast (lk. 46 j.),
mis on Kristuse ristisurma tähendus (lk. 49 j.), mis vahekorras on Jumala arm
inimese vaba tahtega mõeldud (lk. 53 jj.), missugune on õigeusuliste vaade
inimese ihule, missugune koht on vaimulikul seisusel õigeusu kirikus (lk. 80
jj.), missugune on õigeusklik vagadus (lk. 111 jj.), missugune mõju on õige
usul kõlblusele (lk. 117 jj.), missugune on õigeusulise kiriku põhimõttelik vahe
kord riigiga (lk. 126 jj.), rahvusega (lk. 130 j.), kultuuriga (lk. 132 j.).
Üldiselt juhitakse mainitud küsimustes tähelpanu sellele, et õigeusklik
vaatlusviis niisugustes küsimustes on sünteetiline (mitte antiteetiline, nagu
õhtumaalastel neis küsimustes) ja sealjuures müstiline-intuitiivne (v. näit. lk.
59, 61 j. t.).
On õige, et müstilist vaatlusviisi hindamisel ehk veel enam arvestada
tuleb ja sel teel mõnda õigeusulist vaadet õigemini saab valgustada. Igatahes
o.) autori seletused Õpetlikud õigeusulise vaatlusviisi arusaamiseks.
Huvitav on ka autori püüd näidata õigeusu ja õigeusu kiriku arenemise
võimalusi ja võimeid, nii et tarretusest rääkimine tema suhtes õigustatud ei
olla (lk. 27, 31 j.). Kiriku põhikorra suhtes on nüüd kõik õigeusu kirikud
„sinodaal-koguduslikule" korrale arenenud (lk. 24, 81 jj.). Õpetuse suhtes on
dogma ainult, mis vanakiriku oikumeenilistelt kirikukogudelt on kindlaks mää
ratud ja peale selle on siduvaks traditsiooniks ainult veel see, mis igalpool,
mis alati, mis kõigi poolt on usutud (lk. 32). N. n. Sümboliliste kirjade
tähendus ei ole nii suur, kui õhtumaal arvatakse (lk. 33 j.). Kiriku ainukene
tõelik sümbol on Nikea usutunnistus (Nicaeno-Constantinopolitanum).
Nii on palju küsimusi, kus ei ole siduvat õpetust, kus on vaba iseseisva
arenemise (lk. 105, 141 j. t.) ja vaba usuteaduslise töö võimalus, mida autor
oma raamatus arvestab ja sellele toetub, isegi ka usufilosoofisid ja kirjanikke
arvestades (lk. 35 j.).
Ometigi ei saa m. a. unustada, et ametlik kirik seda arendamistööd
ju ei tarvitse omaks võtta, kuigi see töö ehk üldiselt arenemise suuna võib
avaldada. Nii hindab autor tekstis pühapilte vaid kunstilisest eeisukohast (lk.
100 jj.), ainult märkuses lk. 95 mainitakse piltide õpetuslist külge («harimatute
piibel"), ja märkuses lk. 116 mainitakse, et „pildi austus kuulub meelegamõista isikule, keda ta kujutab". Vanema, viimase ajani püsiva vaate kõrval,
et töised kristlikud kirikud ei olla tõelikud kirikud, on uuemal ajal ka salli
vam vaade, kuigi vaid enam tundes, kujunenud (lk. 74 jj.)- Viimase pooldaja
on ka autor, kes raamatu lõpul kirjeldab oma arusaamise järele õigeusu kiriku
seisukohta katoliku kiriku suhtes ja siis protestandi, eriti luteruse kiriku ja
anglikaani kiriku suhtes, tunnustades veendunult kirikute rahvusvahelisi
koonduspüüdeid.
Stefan Zankowi raamat on huvitav ja õpetlik, seda enam, et ta on kir
jutatud õigeusulise õpetlase poolt, keda peetakse üheks paremaks õigeusu
kiriku tundjaks ja kes suhtub üldiselt arusaamisega protestandi kirikule ja
koostööle temaga.
*
*
0. S i 1 d.
*
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Zaccaria Giacometti, Ouellen zur Geschichte der Trennung
won Staat und Kirche, Tübingen, 1926. 736 lk., 24 Rmk.

See on raamat, mis selles ulatuses esimene omasugune on, mille Järele
mitmeti tarvidust on tuntud Ja mis ka ineie oludes tähelpanu väärib.
Zürichi ülikooli kirikuõiguse eradotsent Z. Giacometti püüab sissejuha
tuses teosele, mis sisaldab 316 esildist hallikatest, kindlaks määrata kiriku
riigist lahutamise mõistet, mis osalt oleneb eesmärgist, mida lahutamisega on
tahetud kätte saada ühes või töises riigis ja mis jälle omatkorda osalt oleneb
selle riigi erilisest ajaloolisest struktuurist, nii et teatavad kõikumised ja eri
nevused üksikasjus ikkagi võivad esineda ja mõeldavad on. Lahutamise oluli
seks tunnuseks peab ta asjaolu, et riigist lahutatud kirik oma a v a l i k õ i g u s l i s e i s e l o o m u k a o t a b ja riigi vahekord kirikuga toimib e r a 
õiguse alusel. Sellejuures on 3 - s u g u s e d üldtüübid võimalikud, mis
olenevad sellest, kas riigi ja kiriku vahekord toimib üldise hariliku eraõiguse
alusel, nagu teistelgi ühingutel ja asutustel, või e r i l i s e eraõiguse alusel, mis
kirikule e r i l i s i kitsendusi teeb õiguslisel alal, eriti omandamiseõiguse
alal ja politseilise järelvalve suhtes, võrreldes teiste ühingutega, või aga
jälle soodustab see eriline eraõigus kirikut võrreldes teiste ühingutega.
Maadeks, kus kirik sellelaadiliselt riigist lahutatud on, loetakse järgmi
sed: Prantsusmaa, Portugal, Venemaa, Mexiko, Equador, Brasiilia, Cuba,
Shweitsimaa (eriti Genf), Eesti, Itaalia, Põhja-Ameerika Ühisriigid.
Selles nimestikus esindavad alguses nimetatud riigid Prantsusmaaga
eesotsas seda tüüpi, kus kiriku vahekord riigiga toimib e r i l i s e eraõiguse
alusel, mis kiriku õigusi kitsendab ja piirab võrreldes töiste ühingu
tega. Töisel tüübil teostub vahekord üldise hariliku eraõiguse alusel, selle
tüübi peaesindaja on Shweitsimaa eriti Genf. Selletüübiline lahutus
maksab nähtavasti autori arvates ka E e s t i s .
P õ h j a - A m e e r i k a Ü h i s r i i g i d esindavad k o l m a n d a t lahutustüiipi, mis soodustab kirikut.
E e s t i kohta esildatakse (§ 179) Eesti Vabariigi põhiseaduse § 11
(Eduard Berendts'i järele: Die Verfassungsentwicklung Estlands, in Jahrbuch
des öffentlichen Rechts XII, lk. 191 jj.) ja (§ 180) 1925. a. usuühingute ja -liitude
seadus (A. v. Bochmann'i tõlkes, Osteuropa-Institut, Breslau).
P e r e k o n n a s e i s u r e g i s t r e e r i m i s e küsimuse kohta, mis meil
uuesti päevakorrale on kerkinud, leiduvad selles raamatus ainult üldised mää
rused või põhimõtted ühe või töise riigi kohta. Erilised määrused selle kohta,
näit. Shweitsimaa!, ei ole esildatud, küll aga on ära tähendatud erilised mää
rustikud, kus neid võib leida (Art. 39— 51 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 und Verordnung über die Zivilstandsregister vom 25. Februar 1910,
Amtl. Sammlung, N. F. XXVI, lk. 905 jj.). Peab arvama, et praegune registreerimiseviis meil ainult hädaabinõuna ajutiselt võiks arvesse tulla, ja seda juba
sellepärast, et ta põhjeneb fiktsioonil, nagu võiks riigist lahutatud kiriku õpetaja
samalajal ka riigiametnik olla. Kui tegelik seisukord aga seda nõuab, siis
tõuseb küsimus, kas ei oleks tegeliku töö mõttes siis juba parem jääda
ajutiselt teatava aja peale n. n. paralleelregistratsiooni juure, kuni tegelik olukord
ilma kahjuta võimaldab perekonnaseisu registreerimise selgejoonelist läbiviimist.
Mis meetrikaraamatutesse puutub, siis on arusaadav, et niihästi
riigil kui kirikul neid tarvis on. Kuna neist harilikult algkirjad ja ärakirjad
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olemas, ei tohiks mõlemate poolte tarviduste rahuldamine suuremaid ras
kusi teha.

K o n s i s t o o r i u m i a r h i i v peaks (peale meetrikaraamatute ärakirjade
eraldamist) tervikuna püsima jääma, ilma et tema üksikuid osasid laiali kan
taks, mis uurimisetööd viimaks võimatuseni võiks raskendada, ja tuleks depo
neerida riigi Keskarhiivis, kus ta moodustama peaks erilise osakonna ja kus
temaga tuleksid ühendada muud puhtkiriklised ja usulised arhivaalid.
*

*

*

0. S.

Soome usuteadusline ajakiri „Teolooginen Aikakauskirja" algab
käesoleval aastal oma 33-dat aastakäiku piiskopp J. Gummerus'e vastuta
val toimetusel.
1. v i h u s käsitleb E. G. G u l i n Uue Testamendi greeka keele üld-iseloomu
(Uuden testamentin kreikankielen yleisluonne); G. 0. Rosenqvist räägib
Jumalariigi ideest ja kuulutusest (Gudsrikes-iden oeh fõrkunnelsen); M. A. L e vander käsitleb meeleparanduse õpetust Vulgata järele (Parannuksen õppi
Vulgatan mukaan); G. 0. Rosenqvist esildab palvepäeva tekstid (Böndagstexterna). Järgneb kirjandustoodete a r v u s t u s ja toimetusele saade
tud kirjanduse ja ajakirjanduse nimestik.
*

*

*

,,Ajalooline Ajakiri" viis lõpule viimati ilmunud numbriga (Nr. 4)
oma 6. aastakäigu (1. aastakäigu suurendatud kujul).
Artiklitest on sel aastakäigul ilmunud:

A. R. C e d e r b e r g , Mõningaid jooni Tartu-Pärnu ülikooli ajaloost;

0. F r e y m u t h , Lõpuaruanne kaevamiste kohta. Tartu Doomevaremete
pikihoones ;

J. K õ p p , Mõningaid lisaandmeid oludest Lõuna-Eestis Suure Põhjasõja
algusaastail;
0 . L i i v , Lisandusi Rakvere ajaloole Rootsi aja lõpul;

A. P r i i d i k , Kes olid ilmaajaloo vanimad meresõitjad;
W . S ü s s , Antiik-aja ja nüüdisaja inimese karakteristlikud erinevused;

N. T r e u r a u t h , Patkul'i küsimus Riia konvendil 1700. a. juuni-ja
juulikuus.
P. T r e i b e r g andis sissejuhatusega välja „Esimese Eestimaa talurahvaregulatiivi Iggaüks"
Mitmed neist artikleist huvitavad ka usuteadlast. Eriti ligidal seisab
usuteadlastele küsimus T a r t u d o o m k i r i k u p õ h i p l a a n i s t j a a l g 
kujust. Ülikooli raamatukogu assistent 0. Freymuth on varemetes 1924.
1925. 1926 (kultuurkapitali ja viimasel aastal ka ülikooli valitsuse toetusel)
sellekohaseid kaevamisi ette võtnud. Nende tulemustest annab ta aru Ajaloo
lises Ajakirjas 1926, Nr. 1 ja 1927, Nr. 2.
Kindla resultaadina arvab ta esildada võivat, et doomkirik alguses on
olnud kolmelööviline kodakirik (ühtlase katuse all) võrdlemisi vaiksete dimen
sioonidega lääneportaaliga ilma tornideta ja põhjapoolse külgportaaliga ja veel
ühe teise juureehitisega põhjakülje idapoolses otsas. Siis ehitati veel lõuna
poolne külgportaal. Hiljemalt muudeti kirik kesklöövi kõrgendamise teel puhta
kujuliseks basiilikaks. Laiendati ka pikkhoonet, tõsteti põrand kõrgemale ja
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lisati kabellööv külglöövidele juure, ehitati siis 2 massiivset torni pikkhoonele läänes ette ja ehk umbes samal ajal uus koor juurde, mida 1478
nimetatakse varsti valmissaavaks.
Kaevamisi on härra Freymuth mitmes kohas ette võtnud ja püüdnud
kindlaid andmeid saada. Mõni üksik küsimus, eriti koori suhtes, on härra
Freymuth'i arvates veel tume. Aga tundub, et ka mõn<~s töises küsimuses veel
küllalt kahtlusi on.
Doomkiriku varemetes on juba mitmel puhul üksikute uurijate poolt
kaevamisi ja kaalutlusi ette võetud ja teooriaid üles seatud. Tulemused ja
vaated erinevad siitsaadik. Paistab, et sarnastel kordadel tarvis oleks korraga
suureulatuslisemal alal uurimistöid korraldada, mis asja võiks ülevaatlikumaks
ja kindla- ja selgejoonelisemaks teha ; on siin ju kõige pealt põhiplaani küsi
musega tegemist ja edasi kesklöövi kõrgendamise ja terve põranda pinna
tõstmise küsimusega. Ehk saaks tulevikus asja nii korraldada, et muinsuskomisjon ei kuuluta mitte ainult muinsusesemete puutumatust, vaid korraldaks
ja võimaldaks ka suuremaid uurimistöid sel alal.
0. S.

Teatelehe ,,Allgemeine Ew.-Luth. Korrespondenz" teatel
(192 8 , A . ) o l i a a s t a a l u l L e i p z i g i s D . l h m e l s ' i j u h a t u s e l S a k s a p i i s k o p p i d e
konverents, kus muu seas harutati luterluse oikumeenilise töö küsimusi.
„ Ü l d i n e E v a n g e e l n e - l u t e r l i n e K o n v e r e n t s " (A. E. L. K.)
p ü h i tseb käesoleval aastal oma 60-aastase kestvuse juubeli. Pea
koosolek peetakse 19.—26. a u g u s t i n i H a m b u r g - A l t o n a s .
Harutusele tulevad põlevamad kirikuprobleemid (Luteruse kiriku tähendu
sest, ristiusust ja kultuurist, usundist ja ristiusust) ja üldistungite kõrval pee
takse erikonverentse. Seda istungjärku kavatsetakse kujundada suureks rik
kalikuks „Luterliseks nädalaks"
Majandusliselt tahetakse osavõtmist kergendada ja ka selle maakoha
ja ta iseäralduste tundmaõppimist võimaldada.
Konverentsi tööesindusse (Arbeitsausschuss) valiti uute liikmetena töiste
hulgas M o s k v a ülemkirikunõukogu president p i i s k o p p D. M e y e r ja
L e n i n g r a d i kirikuõpetajate seminari rektor p i i s k o p p D. M a l m g r e n .
*
*
0. S.
*

,,Stockholm". International Review for the Social Activities of
the Churches. — Internationale sozialkirchliche Zeitschrift. — Revue Inter
nationale d'Etudes sociales.
Nii selle uue kolmekeelelise ajakirja nimi, mis 1925. a. Stokholmi tege
liku kristluse ilmakonverentsil (Conference of Life and Work) alatud tööd
tahab jatkata. Toimetaja on D. Adolf Keller; ingliskeelse osa eest
vastutav on D. Alfred Garvie; saksakeelse — p r o f. D. A. T i t i u s ja
prantsuskeelse eest P. Elie Gounelle. Esimene number ilmus 1928,
Vandenboecki ja Ruprechti juures, Göttingenis, 96 Ihk. Aastas ilmub neli
numbrit, hind 10,70 Saksamarka. Proovinumber 1 Saksamark.
Nagu teada, olsustati Stokholmi töö järjena praeguseaja ilma sotsiaalse
häda uurimiseks, probleemide ülesleidmiseks ja nende lahendamiseks asutada
gotsiaalteadusline instituut ja välja anda oikumeeniline kiriklik-sotsiaalne aja
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kiri. Juba nimetatud ajakirja esimene number näitab seda suurust, tõsidust
ja julgust, millega tööle asutud ja asuda tohitud. Ligi 200 nimekat sotsiaalkiisimusi käsitlevat teadlast kõikidest maadest on kaastööd lubanud. Juba
esimeses numbris kirjutavad teadlased ja ilmakonverentsi tegelased, nagu:
Söderblom, Cadman, Winchesteri peapiiskopp, Gounelle, Monod, Brown, Gorvie,
Germanos, Ihmels, H. v. Harnack, Mozley, Ragaz ja teised. Käsitletakse Jumala
riigi mõistet, Stokholmi programmi, majanduselu ja teisi sotsiaalseid küsimusi.
Sotsiaalsed, majanduslised, tööstusküsimused on põlevateks päevaküsimusteks saanud. Neid tuleb tõsiselt ja põhjalikult tundma õppida, kui neid
lahendada tahetakse. Ajakiri „Stockholm" annab meile kindlat, head materjali
ristiusu sotsiaalse eetika jaoks, mis veel kirjutamata. Aga ta on igale
kirikutegelasele, kes Jumalariigi töös tahab tegelikul alal ühes sammuda, tarvi
likuks varaaidaks ja heaks orienteerijaks.
H. B. Rahamägi.
*

*

*

Friedrich Loofs f.

Käesoleva aasta alul (13. I. 1928.) suri Halle prof. Friedrich Loofs umbes
70-aastasena (sünd. 1858). Juba 1887 sai ta Halle ajaloolise usuteaduse profes
soriks ja jäi siia surmani. Oma usuteadusliste vaadete poolest kuulus ta
Ritschl'i kooli.
Tema töödest on meie juures ammust ajast usuteadlastele soovitatud
tema „LeitfadenderDogmengeschichte"ja„SymbolikI". Nime
tada võiks ka tema „ G r u n d l i n i e n d e r K i r c h e n g e s c h i c h t e " .
Kadunu oli ajakirja „Die Christliche Welt" kaasasutaja 1886, jäi aga
siis temast eemale.
Saksamaal on ülepea viimasel paaril aastal tähtsaid kirikuloolasi sur
male suikunud: 25. III. 1727. suri alles 58 aastasena Leipzigi professor
Heinrich Böhmer (sünd. 1869), kes ka meie juures tuttav on eriti oma
töödega L ut eri üle ( . L u t h e r im L i c h t e d e r n e u e r e n F o r s c h u n g "
j a „ D e r j u n g e L u t h e r , " 1925), aga k a j e s u i i t i d e j a I g n a t i u s
Loyola üle, niisamuti Assiisi Frantsiskuse tööde ja kirjutiste ees
kujuliku väljaandmise läbi. Böhmer'i kirjeldusviis on eriti elav ja kujukas.
Maikuus 1926 suri Berliini kirikuloo professor Karl Holl alles 60 aas
tasena. Tema töödest on meie juures tuttavad eriti tema väga tähtis töö
L u t e r i s t , milles ta põhjalikult kujutab Luteri tähendust mitmesugustel
aladel, välja minnes Luteri jumalaelamusest; edasi g r e e k a m u n k l u s e s t
(Enthusiasmus und Bussgewalt beim Griechischen Mönchtum"); p ü h u r i ja siis
veretunnistaja mõistest jne. Holl oli ka käsikirjade uurija ja on välja
andnud D a m a s k u s e J o h a n n e s e SS. Parallela ja E p i p h a n i u s ' e
väljaande raske töö peaaegu lõpule viinud, kuigi surm takistas töö täielikku
lõpetamist. Inimesena jättis Karl Holl sõbraliku, avameelse ja tõsimeelse
isiku sümpaatliku mulje.

0. S.

Requiescant in pace !
*

*

*

Toimetusele
saadetud ajakirjad
(pealt eespoolmainitute):
Protestantline Ilm, VI aastakäik, Tallinnas 1928, nr. 1 ja nr. 2.
Töö-õppus, III aastakäik, 1928, nr. 1. (ühistrükikoda Rakveres).

oskussõnu.
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©rabtnal — hauamärk.
=rebe — hauakõne.
=ftein — hauakivi.
=tud) ©fjrifti — Kristuse surnulina,
©rai, ber f)eiltge — püha Graal (karikas),
grcme 33ri'iber uub ©d)iueftmt — hallid
vennad ja õed.
©räjität — gretsiteet (õpeaine); kreeklus,
kreekapärasus.
©regoricmer — gregorlased.
©regoriuöorben — Gregoriuse ordu.
gricd)i|rf)=fatf)oltfd)e Äircfje — kreeka-katoliR kirik.

gried)ifcf)=umerte Äirdje — kreeka-uniooni
kirik.
©runbftiitfe,
fird}ltd)e — kirikumaad,
-krundid.
©iirtei, geroeifjter — pühitsetud vöö.
©iirtelbruberjdjaft — vöövennaskond.
®uftnu=2tbolf=SBereiix — Gustav Adolfi
Ühing.
©ut, l)öd)ftc3 — ülim hüve.
gute Söerfe — head teod.
guter £irt — hea karjane.
©ijmnojopfjiften — gümnosofistid.
©ijrouagi — gürovaagid, hulkurmungad.

§actropfer — juusohver.
£abttu$ — püsiv ilmclaad, hingelaad.
§abe3 — maa alune, manala, toonela, all
ilm, varjuderiik, surnuteriik, põrgu,
õcnüograpfja — hagiograafid, pühad kir
jutised.
Jgagiograpfjie, §agiologie — hagiograafia,
hagioloogia, pühurite elulood.
Jjjagiolatrie — hagiolaatria, pühakute tee
nimine.
§alb!uppel — poolkuppel.
Õalteluja — halleluuja.
§aUcnftrd)e — kodakirik.
§amartotogic hamartnloogia, patuõpetus.
£anbauflegung — käte-pealepanemine,
kirotoonia.
<ganbeln (guteš unb böjee) — teotsemine,
toimimine (hea ja kuri).
•päreftarcf) — peaketser.
Öärefic — eksiõpetus, valeõpetus, ketserus,
väärusk.
ftäretifer eksi-, valeõpetaja, väärusuline.
|>af$ — vihkus.
§attemiften — hattemistid.
Öaupmltar — pea-altar.
=gotteobienft — pea-jumalateenistus.
— pealööv.
=fünbe — peapatt.
§au§g.i[t — majavaim, koduhaldjas.
;orbnuug — majakord; majakorraldus.
=iafet — majajuhend, majakorra-tahvel.
=Sitcf)t — majakarind, kodukarind.
£>ebräer — heebrealane.
»brief — kiri heebrealastele.
=euangelium — evangeelium heebrea
lastele.
Ijebräifd)c ©pradje — heebrea keel.
7]yov^£vrj — naisiguumen.
tiyov/j.Evoq — iguumen, kloostri eestseisja.
£ebiutg)cf)n>efiern — hedvigõed.
§ct)lerei — varjamine.
Öribe — pagan.
[kristlane.
Õeib.ndjrift — paganastkristlane, pagan-

£>eibend)riftentum — paganastkristlus.
=miffion — paganamisjon.
£>eibentum — paganus.
öeil— lunastus, õnnistus, õndsus; pääse
mine, pääs, pääste , tervis.
£>eilanb — Lunastaja, Õnnistegija, Päästja;
lunastaja, õnnistegija, päästja.
Ijeilen — tervestama.
§ctleräiel)ung — kasvatus õndsuseks.
£>eilgott — tervisejumal.
f)eilig — püha.
§eiligc, bas> — püha.
|>eiltge, ber — pühur, pühak.
tjcilige 9Jad)t — püha öö.
§eilige ©tabt — Püha Linn. Püha linn.
tieiligen — pühitsema.
£eiligenfu(tuš — pühuritekultus.
=legenben — pühuritelegendid.
=lebre — õpetus pühuritest, pühuriõpetus,
=fdfjem — pühadusepaiste, oreool, au
paiste.
Jpeiliger ©eift — Püha Vaim.
tjeiliger ©tanb — püha seisus.
£>eiltger ©tut)I — Püha Järg, Püha järg.
£eilige§ Sctnb — Piiha Maa, Püha maa.
fyeiliges Öl — püha õli.
§eiiigfeit — pühadus.
^eiligfeitögifoi — pühaduseseadus.
£>eiltgfpred)ung — pühakskuulutamine.
§eiligjic, baö — pühim paik, pühimik.
£>eiligtum — pühadus; pühamik, pühamu.
£eiligung — pühitsemine.
|»eilpäbogogif — õndsusepedagoogika.
<peil3anerbietung — õndsusepakkumine.
=apparat — päästeaparaat.
sarmee — päästevägi, päästearmee, lunastusvägi.
=bebeutuitg —õndsuse-, päästetähendus.
=beftimmtf)eit — õndsuse-, päästepiirsus.
sempfang — pääste-, õndsuse-, lunastuse-vastuvõte.
pääste-ajalugu, lunastuse5 gejd)itf)te —
ajalugu, päästelugu.
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§eilögeioifsf)cit — pääste-, lunastuse-, õndsusekindlus.
=gut — pääste-, õndsusehüve.
=orbnung — päästekord.
=pfanb — pääste-, lunastuse-, õndsusetagamus.
=proäejj — pääste-, õndsuseareng, pääs
te-, õndsuseprotsess.
=jpiegel — pääste-, õndsuse-, lunastusepeegel.
-ratfcfjlxi^ — pääste-, õndsuse-, lunastusenõu, -otsustus.
=tatfad)e — pääste-, õndsuse-, lunastuse-tõsiasi.
=uorbereitung — pääste-, õndsuse-, lunastuse-ettevalmistus.
=iueg — pääste-, lunastuse-, õndsusetee.
snrirflidjfeit — pääste-, õndsuse-, lunastusetõesus.
£eilung3gefd)icf)ten — tervestuslood.
=tuunber — tervestus-ime.
£eitnfucf)uttg — katsumine.
eiQlJLoXöyiov — heirmologion.
siQfiõq — heirmos (kanoonilise laulu
osa).
£eUeni3mu3 — hellenism.
ipenotljeišmuš — henoteism.
#enotifon — henotikon.
£>ermeneutt! — hermeneutika, kirjaseletamine, -seletus.
£eroenfultu3 — kangelaste-, heerostekultus.
£ero3 — kangelane, heeros.
£err — Issand; isand.
£ermimaf)l — Issanda sõöma-aeg.
Jperrlidjfeit (©ottes) — au, aupaiste, auhiilgus.
iperrnfyuter — herrnhuutlane.
•Jperrnfjutianiötnue», £errnt)utišmu3 — herrnhutism.
£errfcf)aft — valitsus, valitsemine.
— hesühhast, rahustuja munk.
£eterobo£ie — heterodoksia, lahkõpetus,
eksiõpetus, valeõpetus, väärõpetus,
{jeteroitom — heteronoomne.
£eteronomie — heteronoomia.
£etcroufta — heterouusia, lahkloomusus.
ipeterouftaner — heterousiaanid, lahkloomuslased.
£eud)elei — silmakirjasus.
£>eutf)ler — silmakirjateener.
ipeje — nõid.
£e£englaube — nõiduseusk.
=fraut — nõiduserohi.
ipejreret — nõidus.
ipievarrf) — hierarh, hierark.
ipierardjie — hierarhia, hierarkia.
Jpierobiafon — hierodiakon.

£>ieromonacf)Oš — munkpreester.
|>ilf3prebtger — abijutlustaja.
Jpimmel — taevas.
=faf)rt — taevaminek.
=reidj — taevariik.
§immelšberoof)ner — taevaelanik.
sbote — taevasaadik, -käskjalg.
-jeidjen — taevamärk.
=jelt — taevatelk.
f)iminlifc£) — taevalik, taevane.
|>tmmlifcfjer Skter — Taevaisa; taevaisa.
jg)tnterf)alle — tagakoda.
§irtenbrief — karjasekiri.
=ftab — karjasekepp, -sau [-saua].
£>iftori3muš — historism.
£>ocf)altar — pea-altar.
rod)fird)e — kõrgekirik.
f)ocf)ftrct)licf} — kõrgekiriklik.
!>od)mut — kõrkus, ülbus, uhkus.
— kõrglõöv.
©ut — ülim hüve.
^ocfyjtitšfrone — laulatusekroon.
£offmmg — lootus.
§öl)enbien[t — kõrgmikuteenistus.
=priefter — kõrgmikupreester, hiiepreester.
£>ofyepriefter, ber — ülempreester.
Ijofjepriefterltdješ ©ebet — ülempreestripalve.
£ot)cv s Jiat — ülem : nõukogu.
£otjeö 2teb — Ülem Laul, Laulude
Laul.
•pÖUe — põrgu, põrguhaud.
§öllenfat)rt (£t)rifii — Kristuse põrguhauas
käimine, Kristuse põrguskäik.
£>omiletif — homileetika.
£>omilie — homiilia.
^offaplon — õuekaplan.
öfxoiovoia (£omoiufie) — homoiuusia,
sarnasloomusus.
dfxoovoia (§omoujte) — homouusia, samaloomusus.
t bQoXõyiov — tunniraamat.
§ojtanna — hosianna.
§o[tie — hostia, armulaua-leib.
£ugenotten — hugenotid.
fyulbigen — kummardama, au aval
dama.
§ulbtgung — kummardamine, auavaldamine.
ipumanität — humaansus, inimsus; inimus.
jQumiliaten — humiliaadid.
£>ureret — hoorus.
vfipiq (ipybris) — kõrkus.
£i)mne, £pmnu3 — hümn, kiituselaul.
vitaxoi] — hüpakoee; sõnakuulmine.
imoöiaxovoq — alamdiakon.
§9poftafe — hüpostaas.
ipgpoflafenletire — hüpostaasideõpetus.
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Sd&beroultfem — minateadvus.
^jdjerlebntš — minaelamus.
;5cf)funftion — mi.iafunktsioon.
Scftiubftanj — minasubstants.
I X0Y2 — ' Irjoovg XQLOZOQ 9-EOV viög
owxTjQ (kalana sümboliseeritud).
$beal — ideaal, paleus.
lybealiömuä = idealism.
$jbealität - ideaalsus.
^bealfatljolijiömug — ideaalkatolitsism.
Sbealreligion — ideaalreligioon, ideaalusund.
2ibee — idee.
^jbentität — identsus, samasus,
lybentitätätmjflif -- identsusemüstika, samasusemüstika.
!gbentttät«>pt)tlofopf)ie —identsusefilosoofia,
samasusefilosoofia.
^biomata — omadused, eriomadused.
$jbiorrf)i)tf)mie — idiorrütmia, omaette elu
korraldus.
2ibioti3muš> — idiotism.
^bol — iidol, eba-, väärjumal.
Sbo[lo](atrie — idololaatria, väärjumalateenistus.
Sgnorantenbriiber — ignorantvennad.
HryMeH (fjyov/xevog) — iguumen.
HryMeHbH (fiyovpevrj) naisiguumen.
!yfonograpf)ie — ikonograafia.
$>fonoflaömu§ — pildirüüstamine, pildirüüste.
Sfonollaft — pildirüüstaja.
^fonolatrie — ikonolaatria, pilditeenistus.
iyfonoftaftS — pühapildi-stin.
HKOC (olxoc) — iikos (palve).
HJIHTOH (eikvtov) — iliton, mähisrätt.
3jUuminaten — illuminaadid.
illuminatio — valgustus.
Syllufiott — illusioon.
^Huftoniämuä — illusionism.
Slluftration — illustratsioon.
imitatio Christi — Kristuse jäljendus.
immaculata conceptio — puhas, laitmatu
ürjatus.
^mmanenj — immanentsus.
^mmantation — immantatsioon, manteldamine, manteldus.
Smmaituel — Immaanuel.
Smmerfionätoufe — kastumis-, kastutusristimine.
Smmunität — immuunsus, puutumatus.
impanatio — impa natsioon.
Jjmperatiü, fategorx)cf;cr — kategooriline
imperatiiv.
Sjntpluoium — impluuvium, sise-õu.
im/jostores tres — kolm petist (Mooses,
Kristus, Muhamed).
Sfiiipotenj — impotentsus, võimetus.

^mprimatur — trükiluba.
imputatio — imputatsioon, arvestamine.
tnclusus (3aTBopHHK) — suluslane.
indelebilis character — hävimatu iseloom.
Jynbepenbenten — independendid.
2;nbepenbenti3mu3 — independentism.
Snbetermmtämuä — indeterminism.
mdex librorutn prohibitorum — keelatud
raamatute nimestik.
^nbifferentišmuš — indifferentism, üks
kõiksus, loidus.
^nbiftion — indiktsioon.
3jnbtuibualetf)tf — individuaal-eetika.
^nbiüibualiemuä — individualism,
^nbiribualttät — individuaalsus.
Qnbulgenj — indulgents, leebumine,
^nbult (SSerroilligung) -- indult.
^nfallibel — eksimatu, infallibiilne.
^nfadibilität — eksimatus, infallibiilsus.
!3nfralap)ariu§ — infralapsaar.
^nful — miitra, peaside.
Snfapajität — ordinatsioonivõimetus.
^nfarnation — inkarnatsioon, lihakssaamine, lihastus.
^nfaftratur — inkastratuur.
^nforporation—inkorporatsioon.kehandus.
^nfubatton — inkubatsioon.
^nncte 2Riffion — sisemisjon.
innereš Sic^t — sisemine valgus, sisevalgus.
^nnemerbung — selguselejõudmine.
^nnififcit — südamlikkus, sisevus.
in pnntificalibus — täielikus ametirüüs.
3jttquifttion — inkvisitsioon.
^nquifitor — inkvisiitor.
^nfpettiott — järelevaatus, inspektsioon,
^nfpiration — inspiratsioon.
^nftallation — ordinatsioon.
lynftitution — institutsioon, asutis.
mteqritas — tervikus.
SynteHeftuališmuš — intellektualism,
inielligibel — intelligiibelne.
^ntention — intentsioon.
^ntenttonalt^muS — intentsionalism.
^jnterbift — interdikt.
^nterim — vahejärk.
^ntcrprctation — interpretatsioon, tõlgen
dus.
^ntt)ronifation — (paavsti, piiskopi) troo
nileastumine.
iyntolcrcmä — sallimatus, intolerantsus.
Sntrobufiion — introduktsioon, koguduse
peale seadmine.
Sntroituä — introitus, algussalm,
^jntuition — intuitsioon.
iynueftitur — investituur
iynjeft — intsest.
trbijd) — maine.
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l^renifer — rahuarmastaja, ireenik.
ircnijdje ©djriften — rahukirjad.
3>rrationaliämu3 — irratsionalism.
2>rrcgitlarität —korrapäratus, irregulaarsus.
iynrenfeelforge — vaimuhaigete hingehoid.
!yrrlet)re — eksi-, vale-, väärõpetus.

3rrtum§lofigleit — eksimatus,
^roingianer — irvinglane.
Sfagogif — isagoogika, sissejuhatus,
^stam — islam, muhamedi usk.
SsSmaeliten — ismaeliidid.
^fracliten — israeliidid.

J
$jaf)Dc — Jahvee.
3iul)üe3 Xag — Jahvee päev.
— jahvist.
3aintšmu3 — jainism, džainism.
^afobiner — jakobiinid.
^jdfobiten — jakoblased, jakobiidid.
^afobusbrief — Jakobuse kiri.
!yammertal — hädaorg.
^janfenišmuš — jansenism.
Saepiš — jaspis (mineraal).
2sel)0üa — Jehoova.
^enfeitigfeit— sealpoolsus, transtsendent
sus.
jenfi-itö — sealpoolne.
!yenfeit3, ba3 — sealpool, teine ilm.
^efutten — jesuiidid.
^efuitcnmorot — jesuiitide moraal,
^ejuitenorben — jesuiitide ordu.
^ejuiterei — jesuiitlus.
^efuiti^muö — jesuitism.
!yefu<!>finb — Jeesuslaps.
!yf)äna — ». šöerfenfung.
iyobeljafjr — juubeli-aasta.
^Soljannetfcfje $rage — Johannese-küsimus.
!yol)anneeiapofah)pfe— Johannese ilmutuseraamat.
^olianneöd)rifteu — johanneskristlased.
^jofyannešermngelium — Johannese evan
geelium.

Sofjannešoffenbarung — Johannese ilmutus.
Sjofjannešfctriften — Johannese teosed,
kirjutised.
3of)cmneštaufe — Johannese ristimine.
So^anneäroet^e — Johannese pühitsus,
^jofjanmsfeuer — jaanituli.
^ofyanništag — jaanipäev.
^ofjanniterorben — johanniitide ordu.
^jonabucf) — Joonase raamat.
^ubcljabr — juubeliaasta.
2jubiläenbucf) — juubeliraamat.
jubatfterenbc ©fjriftcn — juutlevad kristla
sed.
3subaišmu§ — judaism, juutlus.
!yubendjriften — juudakristlased, juudistkiistlased.
jiib fd)e Siafpora — juudi diäspora, juudi
välisasundused.
jübifrf)e Sftifjion — juudi misjon,
^jugenbgottesbienft — noorsoo-jumalateenistus.
^ugcnbpfiege — noorsoo-hoolekanne.
jünger — õpilane, jünger.
jutigfräulicfje ©eburt— neitsist-sündjiminej.
iyimgfte ©eridjt, baS — viimne kohus,
iyüngfte £ag, ber — viimne päev.
jurisdtctio — kohtumõistmis-õigus, koh
tuvõim.
jus canonicum — kanooniline õigus.
justificatio — õigeksmõistmine.
K.

Kaaba — Kaaba.
Kabbala — kabbala.
Äainitm — kainiidid, kainlased.
SCaiferfult — keisrikultus.
Salafantiner — kalasantiinid.
Kälberbienft — vasikateenistus.
xafuXav/iov (KaMHJiaBKa) — kamilauh.
Äanon — kaanon.
Äcmonarcf) — kanonarh.
Äanonif — kanoonika.
Äauonifer — kanoonik.
Äanonifation - - kanoniseerimine, kanonisatsioon.
Äanonift — kanonist.
Kantate — kantaat.
Äanjel — kantsel, räästool.

Äanjelberebfamfeit — kantslikõnekus.
Kapelle — kabel.
Äapitel — kapiitel, kapittel; peatükk.
Kaplan — kaplan.
Kapitularien — kapitulaarid.
Kapuje — kapuuts, karbus.
Kapujiner — kaputsiin, kapuutslane.
Äarbitxal — kardinal.
Karbittalbifcf)of — kardinalpiiskopp.
sbiufon — kardinaldiakon.
=preõbijter — kardinal presbüter.
=tttgenb — peavoorus, kardinaalvoorus.
Karbinalsfongregationen — kardinalide
kongregatsioonid.
Karfreitag — suur-reede.

Usuteadusline ajakiri
ilmub 4 korda aastas (nimelt septembris, detsembris, märtsis ja juunis),
iga number vähemalt 3 trüki poogna suuruses.
Tarviduse järele ilmuvad lisavihud, millede eest tuleb eraldi maksta.

Terve II aastakäik maksab ettetellitult (ühes saatmisega) 3 kr. 60 s.
II aastakäigu üksiku numbri hind on 1 kr.
Ajakiri on määratud esimesel joonel usuteadlastele, kiriku ametikandjatele,
usuõpetajatele, haritlastele, kes usu ja kiriku küsimustega teadusliselt seisukohalt tegemist teevad.

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

Üksikud numbrid

011 müügil s e a l s a m a s ,
peale selle: Tartus, Rüütli t. 15, Raag'i kaupluses,
T a l l i n n a s , Nunne t. 11, P l o o m p u u kaupluses.

Saadaval on ka veel I aastakäigu numbrid.
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