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Kas tuleb otsida uut religiooni, ja kui, siis missugusel joonel?
H. B. Rahamägi.
(Järg 2.)

Nii on kerge näidata, et kõik need suurused, mis pidada
astuma religiooni asemele, ei a r v e s t a religioonis
seni nähtavale tulnud olulisi, tõsiasjalisi külgi.
Väga ilusasti kirjeldab Rittelmeyer 1 ) kuidas paljudele
inimestele tänapäev sport religiooniks saamas. Kui poksi
meistrid Tunney ja Demsey Chicagos võistlesid, oli terve Amee
rika jalul. Lugematu hulk eraronge sõitsid kohtadele. 1300 aja
kirjanikku oli kohale ilmunud suursündmust jälgima. Linn olnud
öösel valgustatud, nagu oleks päeva valgus olnud. 160.000 ini
mest tungisid ilmasündmust vaatlema. Rüselemiste juures saa
nud 12 inimest surma. Poksivõitluste puhul on olemas altar
(võitlusplats); on olemas pühurid — poksimeistreid austatakse
nagu pooljumalaid, neile ohverdatakse suuri varandusi ja roh
kesti huvi ja aega. Kuude kaupa valmistavad poksimeistrid endid
võistlustele ette. Ette kirjutud on kindel askees. Võitluste
puhul ei vaata inimesed ainult pealt; ei, — nad elavad viimase
hingetõmbeni kõik kaasa, kuna üks vastastest pikali virutatud
ja veri — moodsa «võitluse elu eest" kohta käiva kultuse ohvriveri — vastase näost ja ninast välja löödud.
Sport võib „religiooniks" ülendatud saada. Ta võib täita
mõneks ajaks inimese tundeid, tahet, mõtteid, — ja tervet inimese
elu. Kuid — jällegi on meil tegemist ainult formaalse mitte
aga sisulise ühtlustamisega või asendamisega.
5.

Ükski „aseaine" ei ole ometigi veel ja kaugeltki mitte „aine"
ise. Aseainel võib o m a l k o h a l olla ja ongi t e a t u d k i n 
del väärtus. Asetatud aga teise asemele on ta just „aseaine", on s u r r o g a a t ja j ä ä b k a s u r r o g a a d i k s . Ei
saa leppida ükskõik kui hea aseainega, kui meie ehtsat
tahame omandada. Sellepärast püütakse, teiselt poolt, v a a d e l d a
olemasolevaid religioone ja küsitakse: kas ei
oleks võimalik siit edasi ehitada? Et alus ehtsaks
1) Dr. Friedrich Rittelmeyer, „Die Christengemeinschaft", III. 11. lk. 347.
11
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jääks. Et siit, ehtsast alusest väljaminnes religiooni uuele sisule
ja uuele kujule välja jõuda.
XX aastasaja usundi loojad ja kriitikud räägivad meile
rohkel arvul neist katsetest ja püüetest. Olgu see H e r m a n n
krahv Keyserling oma „ühe mõtteteadlase reisipäevaraamatuga"; olgu St. Chamberlain oma raamatuga „inimene ja
Jumal"; olgu Paul Göhre „ tundmatu Jumalaga", olgu
E r n s t M o e h r i n g „uue usu" raamatuga, olgu H a n s B l ü her, Heinrich Scholz, Max Scheler, Rudolf Steiner, Ervin Roussell, Rudolf Otto jne. — igaltpoolt
võiteleida u u t e r e l i g i o o n i d e kohta esile toodud joone.
Kuid — vana antiikilma religiooni elustamine, teosoofiline
spekulatsioon, neobuddhistline pessimism, teguvõimne neoparsism,
tundmatu, numinoosse austamine ja muud sarnast — nad ei ole
esiteks midagi uut, vaid vana ülessoojendamine, või aga
on see inimese mõistuse t e g e v u s e sünkretistline
sünnitus.
6.

Sel teel uut religiooni ei saa.
Miks?
Viimselt on ju religioon küsimus Jumala reaalsuse
ja s e l l e i l m u t u s e v õ i m a l u s e j a i l m u t u s e tõelisuse
järele. Sellele küsimusele peab iga inimene ikkagi viimaks
välja jõudma, nii oma elus kui ka oma mõtlemises.
C. Schrempf ütleb, pealtnäha peen-dialektiliselt, kuid õigelt:
on Jumal, siis ei ole tõsist elu ilma Jumalata. Ei ole Jumalat,
siis ei ole tõelist elu ka Jumalaga mitte; aga võiks omale ette
kujutada, et Jumalat ei ole, ja ettekujutatud elu ilma Jumalata
elada, kes ometigi on; või võib omale elu Jumalaga ette kujutada,
keda ometigi olemas ei ole.
Et selgusele ja kindlusele välja jõuda, on ainult üks
t e e o l e m a s : katsuda kindlaks teha ja selgitada, m i s m e i l
üldse olemas Jumala ja inimese vahekorrast. Ei
saa inimene elava Jumala realiteedi küsimusest vabaneda, siis
oleme sunnitud nendele joontele tagasi tulema,
mis puht-religioosses elus nähtavale tulnud ja
siit välja minnes vastust otsima küsimusele religiooni kohta,
mis praeguse aja inimese tõelisuse ja tõelikkuse tunnet rahuldab.
L o o g i l i s e l t o n s e e k a a r u s a a d a v . Kui Jumal reaal
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selt olemas ja mitte ainult inimese naiivses ettekujutuses; kui Jumal
enesest inimestele teada annab, ennast ilmutab ja nendega vahekorda
astub ja mitte, et inimesed ainult omalt poolt Jumala üle mõtteid
mõlgutaks, Jumala mõistet konstrueeriksid, s i i s e i v õ i o m e 
tigi tema ennast kaugel minevikus absoluutselt
või oluliselt teisiti ilmutada kui praegu, ja praegu
oluliselt teisiti kui minevikus ja teisiti, kui ta
tõeliselt on. — Ka ei ole kuidagi mitte vastuvõetav paremale
arusaamisele, et inimene alles kahekümnendamal sajangul võiks
Jumala elamusi üldse tunda ja neid mõista, seni aga oleks see
inimeste eest varjule pandud või inimesed oleks ses suhtes pime
dusega löödud olnud. Küll aga on arusaadav, et inimene ise
omatahteliselt genuiinreligioossest joonest lahkuda ja aseainetega
rahulduda võib või üldse religioonist loobuda.
Religioonide ajalukku vaadates — peaaegu kõik materjal on
juba sel alal kokku kantud — leiamegi, et seisukord tõeliselt nii
on olnud ja on. Meie leiame, et nõnda nimetatud primitiivsete
religioossete kujude kõrval s ü g a v r e l i g i o o s s e t e n ä h 
tuste ja elamuste jooned inimhinges juba kaugel
minevikus nähtavale tulevad. Primitiivse fetishismi
kõrval leiame isiklise ainuvaimu austamise, olgu see manaismis
või osalt ka eestlaste Vanaisa austamises; H e g e 1 i ratsio
naalse idealismi jooned on antud vanas india usufilosoofias;
keskaegse sügava müstiku Eckehartl elamused kattuvad
peaaegu täiesti L a o t s e taoismiga. Ikka enam ja enam võidab
maad selle tõsiasja tunnustamine, mida mõtteteadlane D i l t h e y
rõhutab, nimelt, et „ a i n u l t v e e n d u m u s t e p i d e v u s e s ,
kontinuiteedis sünnivad kõlblis-usulised edu
s a m m u d . " 1 ) Uue religiooni ja selle suuna küsimus v õ i b
a i n u l t s e l l e s seista: s e d a , m i s ü l i m a s religioonikujus nähtavale tulnud, seda tema ürgknjulises
olus uuesti läbi elada ja muutunud oludes tema
igavest tõde esile tuua.
Ajaloo senise käigu järele otsustades peab ikka uuesti tun
nistama, et terve tõsiilm on suurus, milles — religioossest elust
kõneledes — ristiusu puhas olu ja ülim iseloom peab reali
seeruma.
Viimasel ajal oli Berliini suur mõtte- ja usuteadlane
1) Cf. A. S t e i n. „Begriff des Geistes bei Dilthey", lk. 46.
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E r n s t T r o e l t s c h see, kes rõhutas, et r i s t i u s k on teatud
uue usundi tüübi esinduskuju. Ta on omaetteolev
originaalne suurus. Ja kuna tema kord inimkon
n a s nähtavale tulnud, siis o n i g a a j a r e l i g i o o s s e v a i m u
ülesanne: ristiusu puhast originaalset tüüpi
aidata esile ja nähtavale tuua. 1 )
Selle tüübi väärtused aga näivad olevat lõpmatud, sest
ikka uuesti leiab inimsugu ka kõige kõrgemais kultuurseisanguis
siit kõige ülimat, kui ta seda puhtal kujul hinge vajutab, seda
puhastades ajalistest, sekundäärsetest, teisejärgulistest kõrvaloontest.
Ja sellepärast vaatab küll just siin, ristiusus, transtsendent
susest siia ilma alla absoluutsus, ja on just selle kaudu võima
lus antud ühendada trantsendentsus ja immanentsus, absoluut
sus ja relatiivsus, igavik ja silmapilk üheks harmooniliseks
tervikuks.
(Lõpp.)

August Hermann Francke' mõjud meie maal.
0. Sild.
(Järg 3.)

Esildatud materjali põhjal võime nüüd kokkuvõttes kind
laks määrata: 1. Missugused suhted olid meie maal A. IL
Francke'ga ja Halle pietismiga ja 2. missugune tähendus oli neil
mõjudel meie maa kohta. 3. Viimaks katsume selgusele jõuda
selle kohta, kuidas suhtusid Halle pietismi mõjud meie maal
herrnhuutlaste liikumisele ja missugune oli ühenduses sellega
Halle pietismi mõjude lõpukajastus meie maal.
Esildatud materjal näitab meile kaunis kujukalt, missugu
seid suhteid oli meie maal A. H. Francke'ga, tema asutustega,
kaaslaste ja õpilastega, missugused olid niisuguste suhete juures
A. H. Francke mõjud meie maal.
Kokku võttes materjalis sisalduvaid andmeid ja nende põhjal
järeldusi tehes võime A. H. Francke mõjude suhtes meie maal
järgmist konstateerida ja järeldada:
Pietistlisest liikumisest (Spenerlga eesotsas) teadis juba
Liivimaa kindralsuperdent F i s c h e r, kes selle liikumise suhtes
1) Vaata E. Troeltsch, Gesammelte Schriften, II, lk. 319.
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heatahtlikul rp. äraootaval seisukohal näib olnud olevat. Tema
juures oli pärast kodukooliõpetajaks ehk informaatoriks A. H.
Francke Õpilane Michael Behrends, kes 1695 oli Liivimaale
tulnud. 1697 sai see informaator Dünamünde koguduse õpetajaks.
Francke õpilasi sõitsid ka Venemaale, alguses kõige enam
Moskva. Nad sõitsid enamasti läbi Liivi- ja Eestimaa ja tegid
sel puhul tutvusi või jutlustasid isegi võimaluse järele, nagu
Samuel Scharschmiedt Tartus ja Narvas 1697.
1698 a. peale~on Liivi-ja Eestimaalt üksikuid kasvandikke
Halle Pädagogiumis (Ravensberg, Neuhausen j. t.) või mõnes
teises asutuse-koolis (J. Chr. Gutslaff j. t.) õppimas, varsti ka
üliõpilas-informaatoritena Õpetamas (Eschenberg, Peterson j. t.)
ja vabal söögil (J. Chr. Gutslaff, J. Regius j. t.)
Ka m õ n i S p e n e r i ja F r a n c k e r a a m a t leidus siin:
üliõpilasel, keda H. Gutslaff oma aruandes Francke'le mainib ja
kes vististi H. Gutslaff ise oli, oli Speneri „Glaubens Gerechtigkeit"
käepärast ja see raamat leidis kohe ostja; H. Gutslaffil oli
Hallest kaasa võetud Francke „Manuductio". Francke postill ja
traktaadid avaldavad siin ja seal kasvavat mõju jne. Laiemalt
tuttavaks ja mõjuvaks said aruanded Francke asutustest.
Selle järele (a. 1707 peale) kasvas vanemate arv, kes oma
lapsi Hallesse saata otsustasid, isegi ka varsti Saaremaalt; ka
mõnda vaeslast püütakse Halle varjupaika paigutada.
Juhtus ka juba, et mõni kõrgem sõjaväelane või aadeliproua
(näit. kindralmajori proua von Stakelberg) tellis omale Hallest
informaatori.
Rootsi valitsuse, eriti kuninga, Tartu-Pärnu ülikooli ja kiriku õpetajaskonna (vähemalt suures enamikus) seisukoht pietismi suh
tes oli kategooriliselt eitav. Seda said tunda Tallinnast pärit olev
Riia õpetaja Theodor Krüger (Crüger), keda Pärnu kon
sistoorium ametist tagandatuks kuulutas 1704 ja kelle kohta
Stokholmis see otsus kuninga otsekohesel soovil kinnitati 1708;
edasi tagandas Pärnu konsistoorium 1705 Pärnu saksa koguduse
adjunkti Johann (Georg) Schilling'i, kes Saksimaalt
pärit oli. Ta saadeti Pärnust välja (1708 oli ta Magdeburgis).
Ka viimase noorele järeltulijale C i a u d i u s G u s t a v N o t h h elfe r'iie, kes Riiast pärit oli, Halles oli õppinud ja enne Pärnu
tulekut Burtneki koguduse õpetaja oli olnud, keelas konsistoorium
jutlustamise ära 1707, tõstis ta vastu ägedaid süüdistusi ja
tagandas ta arvatavasti, kui see oma õpetust nähtavasti ei tahtnud
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ise ttihistatuks kuulutada. Suspendeeriti ka Pärnus 1663 sündi
nud ja Wittenbergi ülikoolis käinud Pärnu eesti koguduse õpetaja
Salomo Heinrich Vestring jutlustes tarvitatud ütluste
pärast, eriti „kohtujutluses" 2./X. 1708. Ta õiendas oma ütlusi
ja talle lubati Rootsist teatava tingimusega oma ametit edasi pidada.
Aga ka usuteaduse prof. Johann Folcheson Folcher,
kes enne Kalmaris oli lektor olnud ja pietismis kahtlaseks peetud,
kimbutati tema 2 kolleega poolt ja kutsuti viimaks 1708 konsis
tooriumi ette aru andma. Tema arvas omal õiguse olevat, et
temale kaebekiri esitataks ja tema selle peale kirjalikult võib
vastata. Konsistoorium mõistis ta seljataga (in contumaciam)
hukka, leides ülespuhutul kombel tema juurest 57 väärõpetust.
Lõpulik otsus pidi aga Rootsis tehtama. See ei olnud sel ajal
veel tehtud, kui Folcher 1710 venelaste eest Pärnust Rootsi
põgenema pidi J ). Kimbutada said ka õp. N e u h aus e n, kes Halles
oli õppinud, osalt vist ka H. Gutslaff (vrdl. tema kirja lõpp
5./XI. 1713). Halles konstateeriti, et Liivimaal on (kuni 1709 ja
1710) vihatud neid, kes tõelikule vagadusele kaldusid, ja on neid
väärusulisteks tembeldatud; õpetajad on suuremalt osalt jumalaÕndsuse tagakiusajad olnud.
Rootsi valitsusvõimu tegeliku lõppemisega ja sõdade, katku
ja nälja hävitustöö tagajärjel muutus seisukord ikka enam
Halle pietismi kasuks. Kogudusi ja kihelkondi oli palju
vakantseid ja õpetajatest suur puudus. Koolid, nii paljugi neid
oli, olid tegevuse pidanud lõpetama, osalt olid koolimajadki hävi
nenud, kooliõpetajatest suur puudus. Kasvatuse ja kasvatajate
puudus oli isegi kõrgematest kihtidest perekondades tunduv ja
väga silma- torkav.
Selle läbi läks Francke õpilastele sissepääs neisse ametitesse
avaramaks ja nende arv meie maal hakkab ikka enam kasvama,
Kes enne vaimulikku kohta ei saanud (nagu H. Gutslaff), või
seda ei tohtinud vastu võtta (nagu Neuhausen), saab nüüd kindla
koha ja tõuseb sagedasti aja jooksul koguni juhtivale kohale
(nagu H. Gutslaff, Neuhausen, Mickwitz, Jakob Benjamin Fischer,
Christian David Lenz jne. Õpetajad tellivad omale Hallest ikka
enam abijõude ja õpetaja ameti kandidaate, tuttavatele sõja
väelaste- või maa-aadeli perekondadele informaatore ja kodujutlustajaid.
1)

V. Fr. Westling (m. t.).
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Informaatorid võisid aja jooksul rahvakeele enam-vähem ära
õppida ja siis ise koguduste peale õpetajateks saada. Ka kanto
rite ja organistide kohtadele koolirektori, konrektori, kooliõpeta
jate kohtadele kutsutakse enamasti Halle kasvandikud (kes kuul
saks olid saanud oma õpetuse-viiside, meetodite ja viimaks ka
õpperaamatute poolest), kõige pealt linnades nagu Tallinnas,
Tartus, Pärnus, Narvas, Riias, Kuressaares.
H. Gutslaff tellib isegi 2 poissi Halle vaestelaste varjupai
gast, et neist ehk aja jooksul eesti koguduse köstrid ja koolmeist
rid saaks. Kas niisugused Hallest tõepoolest on siia saadetud,
ei selgu kirjavahetusest.
Teiselt poolt läks nüüd ka meie maaltnoortsugu ikka
enam Halle ülikooli õppima, liiategi et Tartu-Pärnu iilikoolmao tege
vuse oli pidanud lõpetama ja nüüd sulutuks jäi. Suur osa neist
usuteadlastest astus Francke asutustega asutusekoolide infor
maatoritena ligidasse ühendusse ja vaimu osadusse.
Kuni 18. aastasaja keskeni on pea iga aasta Halle asutuse
koolide informaatorite hulka astunud 1—3 uut eesti- ja liivimaalast, harva ka mõni kuramaalane. Siis jäävad meiemaalased
Halle asutusekoolide informaatorite hulgas tunduvalt ikka har
vemaks : Halle ülikoolis ja mujal hakkab ratsionalistlik vaim ikka
enam maad võtma ja ikka vähem on üliõpilaste hulgas neid, kes
asutusekoolidesse informaatoriteks tahavad minna, või kui juhtuvad
nende hulka, lahkuvad mõned neist võimaluse järele jälle kiiresti,
nagu meie tuntud Otto Wilhelm Masing.
Kes ratsionalistid ei ole, ei taha sageli oma lapsi Halle üli
kooli usuteadust õppima saata, vaid saadavad nad näit. Jeenasse,
nagu Tallinna õpetaja Winckler seda oma noorema pojaga tegi,
või Kieli, nagu J. F. Schultze seda oma pojaga tegi, aga Winckler
tahab sealjuures asja nii korraldada, et ta poeg ikkagi Francke
asutustega Halles tutvuneda saaks. Veel õp. Winckler palub
varjupaiga inspektorit saata kogudusele tubli kantor, kes ühtlasi
ka koolis õpetaks x ).
Kui meie kõiki Hallest tulnuid ja Francke asutustega kirja
vahetuses seisnuid või Halle mõtteosalistena kirjavahetuses mai
nituid ja kõiki meiemaalasi, kes üliõpilastena Francke asutusekoolides on informaatoriteks olnud, kokku arvame, saame üllata1) Veel 1804 läheb asutusekooli informaator Friedr. Theod. Liebermann kantoriks ja kooliõpetajaks M o s k v a.
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vait suure arvu, liiategi kui veel silmas peame, et ühelt poolt
esildatud materjalist ikkagi kirju võib välja jäänud olla ja teiselt
poolt ikkagi mitte tingimata kõik isikud ei ole ehk kirjavahe
tuses seisnud või kirjavahetuses mainitud.
Juba Mickwitz üksi mainib oma aruandes a. 1728 Halle
mõtteosalistena tolleaegseist töötegijaist eesti alalt: 27 kiriku
õpetajat, 7 kooliõpetajat ühes koolijuhatajatega, 2 kantori, 1 mee
dik, 3 üliõpilast; läti (-liiwi) alalt: 3 kirikuõpetajat, kusjuures
selge on, et ta Liivimaa läti alalt mitte kõiki selles arvus ei ole
nimetanud rp. tundnud (näit. puudub kirjavahetusest tuttav
Christian Gotthold Neuhausen, kes sel ajal Volmari õpetaja oli;
ka eesti alalt puudub E. D. Hövel Harglast jne.). Üliõpilaste
kohta ütleb Mickwitz ise, et neid enam olla, age ta ei näi neid
kõiki hästi tundvat ja arvab, et mõned neist küllaldaselt „Jumalat ei karda".
Peab oletama, et see mitte juhuslik tulemus ei ole, et
kirjavahetuses esinevaid isikuid p a l j u s u u r e m a l m ä ä r a l
eesti alale kuulus, kui liivi-läti alale, sest ka täpses informaa
torite nimestikus on vahekord pea samasugune. Hoopis vähe
on niisuguseid Halles õppinud või Hallest tulnud isikuid aga
Kuramaal.
Suurem osa (kõigist neist) Hallest tulnud või Halles õppinud
isikuist j ä i d k a o m a p ä r a s t i s e s t e g e v u s e s s i i n 
m a a l , eriti A. H. Francke eluajal ü h e n d u s s e o m a õpe
tajatega Halles, nagu sellest selget tunnistust annab kogu
eespoolesildatud kirjavahetus, kus nad aru annavad oma reisust,
oma tööst, oma meeleolust oma töö ja elu raskustest, kohalik
kudest oludest; tänavad Halles saadud õpetuse ja kasvatuse
eest, paluvad kinnitust, juhatust, manitsust, eestpalvet. Nad saa
vad vastust, kinnitust, juhatust. Isegi terve Halle fakulteet on
Mickwitzile ja teistele Tallinnas kirjutanud.
Kõige enam on A. H. Francke eluajal muidugi temale ene
sele kirjutatud; teda nimetatakse kõige suurema armastuse ja
austusega, näit. „Kristuses kõrgesti armastatud isa"; tema surma
nimetatakse surmasõnume saamise järele isegi „taevaminekuks".
Peale selle on A. H. Francke ajal kirjutatud Hallesse veel näit.
stud. theol. rp. Jumala sõna sulasele H. Mildele, prof. Antonius'ele.
Peale A. H. Francke surma on harvemaks jäävad kirjad
adresseeritud tema pojale prof. G. A. Francke'le, prof. Callenberg'ile
Freylinghausen'ile, stud. theol. Sam. Gotth. Langele, Halle usutea
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duskonnale, kirikuõpetaja H. Milde'le, inspektor Grischow'ile, ins
pektor Fabricius'ele, inspektor Bötticher'ile ja ülepea Halle varju
paiga ja raamatukaupluse inspektoritele.
Peale kirjavahetuse on Francke mõjud siinmaal edasi kand
nud ja edasi andnud F r a n c k e k o r r a l d u s t e ja Halle
asutuste eeskuju, mida ta õpilased ka siin võimaluse
järele püüavad silmas pidada, jumalateenistuse ja vaimulikkude
koosolekute ja tundide korraldamise suhtes, vaestehoolekande
ja koolide suhtes, Halle vaimulikkude raamatute ja kooliraama
tute omaksvõtmise läbi, võimaluse järele osaduse ja ühenduse
pidamise läbi isekeskis kirjavahetuse, „eravisitatsioonide" ja
külaskäikude ja virgutus-sinodite kaudu (vrdl. vastavad kohad
E. Gutslaffi ja Mickwitz'i kirjades), Halles omandatud vaimust,
õpetusest ja vaadetest ja tegevusjuhtmõtetest kinnipidamise läbi.
Vaimu ühendust aitasid ülevel pidada ja elustada F r a n c k e j a
teiste teosed, asutuste aruanded, paganamisjonitöö
aruanded, juudimisjonitöö aruanded, mitmesugused traktaadid ja
muud raamatud, ja viimaks osalt ehk ka isegi läbikäimine Halle
varjupaiga raamatukauplusega, mis paljude juures kõige kauemini
püsima jäi.
Juhtus ka seda, et siit mõni väike annetis osaduse tunnu
seks saadeti misjonitöö, varjupaiga või Juudi asutise toetuseks.
*

*

*

Meie küsime nüüd: Mis tähendus oli niisugustel suhetel
Francke'ga ja ta asutustega meie maa kohta?
Muidugi aitasid need suhted meie vakantseid kihelkondi
kirikuõpetajatega varustada, seisma või lonkama hakanud koole
tarvilikkude juhatajatega ja kooliõpetajatega, teatud jõukamaid
ringe kodukooliõpetajatega ja kodujutlustajatega, raamatukauplejaid või raamatutehankijaid raamatutega. Paljud meie maa lapsed
ja üliõpilased said seal koolitust, haridust, usulist ja kõlblist
toetust ja juhatust ja võisid siis selles suunas siinmaal omatkorda
mõjuda. Kuid edasi peame siis küsima: M i s s u g u n e e r i 
line i s e ä r a s u s , m i s s u g u n e e r i l i n e tähendus on
Hallest tulnud või Halles õppinud isikute tegevusel meie maal,
missugune eriline iseärasus, missugune eriline tähendus on A. H.
Francke mõjudel meie maal?
Pietismi põhimõtete järele peab usk ja vagadus isiklik ja
teadlik o l e m a . A . H . F r a n c k e j a t a õ p i l a s e d t a h t s i d s e l l e p ä r a s t i n d i 
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v i d u a a l s e t t e a d l i k k u v a g a d u s t ä r a t a d a ja ehitada.
Selleks pidid kaasa aitama peale harilikkude jumalateenistuste hingeehitustunnid, palvetunnid, piiblitunnid, kodupalvelused kitsa
mas ringis. Selleks tuleb aga ka juba lastega algust teha ja kirikule
laste südamed võitaja alles hoida 1 ). Selle eesmärgi kättesaami
seks pidas A. H. Francke ülitähtsaks õiget õ p e t a m i s t ja
k o o l i t a m i s t ehk informatsiooni. Ühes sellega püüti p a r e 
maid õpetuse-meetode välja töötada ja maksma panna,
niisamuti uusi kohasemaid v a i m u l i k k e ja k o o l i r a a m a 
tuid ja viimaks ka teaduslisi raamatuid muretseda ja välja
anda. Uusi elu praktilistele tarvidustele vastavaid aineid võeti kooli
programmi (nagu prantsuskeel, emakeel, geograafia, joonistus,
ka praktilis-tehnilised käsitööd). Õpetusel etendasid suurt osa
õpilaste praktilised harjutused ja nägelikkuse põhimõtted (geo
meetria selgituseks oli praktiline maamõõtmine, ladina, niisamuti
prantsuskeele õpetamisel tarvitati ka ladinakeelset või prantsus
keelset ajalehte jne. Paremateks koolideks pidas Francke era
koole ja asutusekasvatust, kus lapsed võimaluse järele alati kooli
õpetaja mõju, aga ka järelvalve all oleks, et nad alati vagalt ja
kasulikult aega veedaksid.
Uued meetodid ja raamatud pidid ka usuõpetuse suhtes tar
vitusele tulema; Halle asutusekoolide informaatorid pidid uusi
meetode siin tundma õppima ja ennast neis harjutama. Usuõpe
tuse suhtes hakati vastavalt pietismi ülesseatud eesmärgile rõhu
tama õpitud ala arusaamise tarvidust ja parema katekiseerimise meetodi (methodus catechisandi) käsitlust. Katekis
muse kõrval tuleb piiblilugemist ja piibli jutustusi harrastada,
nii et piibli lood silmade ette tulevad ja jäävad. Selleks tuleb
ka piibli asjade ja kohtade kujutisi, mudelisi valmistada ja tar
vitada, nagu seaduselaeka, Saalomoni templi, Jeruusalemma,
Palestiina kujutisi ja mudelisi j. m.
Kuid ajalik häda on tihti takistuseks teadlikule vagadusele
ja eriti laste koolitamisele. Sellepärast tuleb ü h e s v a i m u 
liku hädaga ka ajalikku häda vaigistada püüda
1) Mitte ilmaaegu ei kujuta Francke mälestussammas asutuse õuel
Pädagogiumi ees Franeket poeglapse ja tütarlapse keskel. Oma pahema käe
hoiab Francke õnnistavalt tütarlapse pea peal, kelle käed on palveks koos
tatud. Francke parem käsi on taeva poole tõst?tud, kuhu oma silmad pöörab
poeglaps, kes piiblit rinnale surub. Mälestussammas on Chr. Rauch'i valmis
tatud ja avati 1829.
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ja oma vagadust teoga avaldada ja tööle rakendada, ja ümber
pöördult: ühes ajaliku hädaga ka vaimulikku häda vaigistada
katsuda ja püüda. Sellest püüdest ongi Francke oma aja kohta
suurepäralised asutused välja kasvanud.
Neid aateid tõid Hallest tulnud või Halles õppinud isikud
suuremal või vähemal määral kaasa oma tegevusalale siinmaal.
H. Gutslaff kirjutab, et vähe on Kullamaa koguduses tead
likku usku, inimesed elavad väga halvasti igas suhtes . . .
Selles kurvas seisukorras on tema veendumuse järele usku
matu orjastamise ja vaesuse kõrval süüdi õ p e t a m i s e ja k o o l i
puudus. Õpetatakse (paremal juhtumisel) katekismust mehaani
liselt, ilma et temast arusaamist oleks püütud edendada. 16—20
aastaselt tullakse ainult mõne nädala peale õpetaja juure või veel
hiljem abiellumise soovi puhul . . . Uuest õpetamise meetodist
ei tahtvat õigeusklikud õpetajad aga kuuldagi . . . Koolid on
siinmaal hooletusse jäetud, kuigi Rootsi valitsus neid tungivalt
on nõudnud . . . Piibel ja isegi Uus Testament on ikka
veel tõlkimata ja õige lauluraamat trükkimata, rääkimata
muude tarvilikkude raamatute ja õpetusvahendite puudusest . . .
Koolid linnades, mis enne sõda olnud, olid vanamoelised,
kirjutab G. Pflug Tartust. Endised vanad kooliraamatud ei saa
võistelda Halle omadega, kirjutab Hirschhausen.
Hallest tulnud ehk Halles õppinud kirikuõpetajad, kooliõpe
tajad, kodukooliõpetajad tahavad käed külge panna ja seda, mis
karmide sündmuste ja kurbade olude tõttu on kokku varisenud,
lagunenud, lonkama jäänud, või tegemata jäänud, parandada,
edasi viia, uut üles ehitada uute meetodite ja vahendite abil
jumalaõndsuse eesmärgi kohaselt.
Juba Michael Behrends hakkab 1699 oma Dünamünde liiviläti kalurite koguduses kooli nõudma ja ülemus lubab kooli
muretseda.
H. Gutslaff hakkab Kullamaal noortsugu 1 korra asemel
3—4 korda 10—13—15 nädalat õppusele võtma ja katekismust
seletustega ja arusaamise taotlusega õpetama, see tähendab, Halle
meetodit tarvitusele võttes, kusjuures köster talle abiks on. Abi
kirikus ehk kabelis peab kaplaan s. o. kösterkoolmeister katekiseerima. H. Gutslaff teatab, et ta juba häid tagajärgi on saavu
tanud ja et talulaste hulgas väga andekaid, arusaajaid ja usinaid
lapsi on. Tal on korda läinud ka kooli käima panna ja suurte
raskustega koolimaja ehitada, kuhu lapsed (40—50) mardipäevast
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kuni ülestõusmise pühadeni kogu aeg jäävad . . . Haruldaseks
ja Eesti-Liivimaal tähelepanuäratavaks sündmuseks oli, et kapten
Derfeldfi lesk (sünd. v. Baranoff) oma testamendis oli päranda
nud 5000 rbl. vaestelaste ja kooliasutuste heaks Kullamaa õpetaja
H. Gutslaff'i määramise järele.
Ta on eesti keelde tõlkinud H. Freylinghausen'i „0rdnung des Heils", mis pidi trükis ilmuma. Ta on hakanud
kirjutama katekismust D. Speneri juhatuskirja järele, kuid
lühemate küsimuste ja vastustega. H. Gutslaff töötas sel alal
ühes teiste õpetajatega. Need kaastöölised olid ka enamasti hallelased või muud pietistid. H. Gutslaffi, H. Chr. Wrede, H. J.
Heitzig'i, A. Thor Helle koostööl ilmuski „J u m m a 1 a N o u
Innimesse iggavessest önnistussest.. .Tallinnas 1727
(küsimiste ja kostmistega), 20 lehekülge. II trükk ilmus 1743,
pärast veel mitu trükki 1 ).
Juba varem 1721 trükiti Halles nendesamade poolt (ühes
Keila õpetaja J. Middenclorffiga) ümbertöötatud eesti „Kodu ja
„ k ä s i r a a m a t " s . o. „E es t i-Ma Rahva K o d d o n i n g K i r k o Ramat". Ta sisaldab I osas katekismuse teksti ja seletused,
II osas pühapäevade evangeeliumid ja epistlid, Jeesuse kannata
mise ja surma lood ja Jeruusalemma linna ärahukkamise lugu;
III osal, laulude osal on eriline pealkiri: „Ma kele LauloRamat" . . .
järgnevad laulude lisad. VI osa moodustab palve
raamat. Eriline laulusalmide kogu pühapäeva evangeeliumide
järele trükiti 1722 (Halles), IIL trükk ilmus Halles 1728 2 ). Trük
kimine toimis Halles E. Gutslaffide eestvõttel.
U. T.'i rp. piibli tõlkimisele on H. Gutslaff juba
1706. aastast saadik püüdnud kaasa mõjuda jõudu ja võima
lust mööda. 1712/13 on tema ja ta mõtteosalised kindlasti
nende hulgas, kes nõudsid U. T.'i trükkimist, nagu ta aru
andest H. Franckele selgub. Ta palub Francke toetust piibli
trükile ja kurdab, et eksemplari hind liiga kõrgeks läheb. Franckelt
1) Õ. E. S.-is on varem säilinud eksemplar aastast 1766.
2) Õieti on see eelmise II trükk, nagu eessõnast selgesti nälia: „Teie
ja teie laste heaks on sesinnane Koddo- ja Kirriko-ramat nüüd teistkorda
trükkitud" selle järele kui 5 a. jooksul eelmise trüki 5000 eksemplari laiali on
laotatud. Nende mõlema väljaande aluseks ei ole m. a mitte Hornungi
„Ma Kele Koddo ning Kirgo Ramat" a. 1695, vaid „Ma Kele Koddo ninlc
Kirko-Ramat", mis 1700—1702 Tallinnas ilmus Prendeken'i kirjastusel Eesti
maa piiskopi saksakeelse eessõnaga ja mille jaotus on samane kui hallelaste
väljaandes 1721.
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saadud raha tahab ta seks tarvitada, et oma koguduse liikmetele
U. T.'i odavama hinna eest kättesaadavaks teha. Tähelepanu
väärt on, et H. Gutslaff mainib, et U. T.'i tõlke valmistamisel revideeriti „die von dem sel. Gen. Superintend. Fischer beforderte
versionem Esthonicam in manus eripto". Küsimus on ainult, kas on
sellega mõeldud Pilistvere konverentsi käsikiri või Hornung'i oma.
Uue testamendi tõlke lõpuliku kuju valmistajate hulgas (arvu poo
lest 8) esinevad peale stud. theol. H. Gutslaffi tema isa Eberhard
Gutslaff (Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja) ja Pilistvere õpe
taja Johan v. Berthold, kes mõlemad A. H. Francke austajad olid,
nagu eespool esildatud materjalist järeldada võib. Francke õpilas
tele ja poolehoidjatele ei võinud muidugi silmapilkugi küsitav
olla, et piiblit tõlkida tuleb algkeeltest (ja mitte Luteri tõlke jä
rele) ja tõlge sisuliselt peab võimalikult täpne olema.
Olgu ka veel tähendatud, et arvamine, nagu oleks Gutslaff
U. T.'i tõlke eksemplari, mille ta kuningale Saksimaale viis, jälle
ise tagasi toonud ja Pärnu konsistooriumile üle andnud, teatavas
vastolus on aja suhtes materjali hulgas esildatud kirjaga, mille
H. Gutslaff on 12./VIII. 1708 veel Lliübekist kirjutanud, tähendab
ta viibis sel ajal veel väljamaal, kuna käsikirjale tehtud märkus
ütleb, et Pärnu konsistoorium ta on saanud 3. märtsil 1708 a.
Sellepärast võiks ehk ainult oletada, et Gutslaff käsikirja kuninga
kantseleisse on andnud ja jätnud (ta ütleb ka ise: „überreichte
meine affaire in die Canzeley") ja ta sealt siis kuninga poolt on
Pärnu saadetud (kust ta siis pärast ühes teiste paberitega Stokholmi viidi), kuna Gutslaff veel esiteks Saksamaale jäi ja Lüübekist Hallesse kirjutas. Kui aga 1715. a. U. T.'i eessõnal Õigus
on, kui ta lausub: Man konte aller Bemühungen ohngeachtet
an keinen Verlag gerahten und nachdem das Ober-Consistorium
von Sr. Königl. Majest. eine Resolution erhalten, daB das Werck
in Pernau gedrucket werden solte, forderte selbiges das geschriebene Exemplar ab . .
siis paistab selle järele, et Pärnu Ülemkonsistoorium nõudis Tallinnast omale eksemplari (kuninga
eksemplari ei oleks ta ju „nõuda" saanud). On ka iseenesest aru
saadav, et kui kuningale 1 eksemplar ka tõepoolest oleks viidud
(kuninga initsiaalide olemasolu käsikirja kaantel seda iseenesest
aga veel sugugi ei eelda), ikkagi Tallinnasse ka veel puhtalt
kirjutatud eksemplar pidi jääma, x )
Kuna H. Gutslaff Franckelt võis õppida ja oma silmaga näha,
1) Käsikiri tahab kirjutatud olla 1705. aastal, H. Gutslaff räägib aga:
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kuidas ligimese ja seltskonna ajalikke hädasid ja puudusid tuleb
püüda pehmendada ja kaotada, ei saanud ta ükskõikseks jääda
siinsete talupoegade rasket orjastust ja suurt vaesust nähes,
liiategi, et see sotsiaalne ja majandusime häda ka vaimlise, kõlblise, vaimuliku elu edu halvas, nagu ta seda pikalt ja laialt oma
õpetajale kirjeldas. Aga ta pidi tunnistama, et ta selles suhtes
jõuetu O I L aitama ja ainult paluda võis: „Jumal andku tarkust
ja jõudu", et kuidagi aidata mõistaks ja saaks.
Francke asutuste eeskujul 1 ) asutas 1717 ja Francke õpilaste
abil ja Halle kasvandiku õp. Wrede juhatusel pani käima parun
Nieroth Albu mõisas varjupaiga ja kooli saksa ja eesti
lastele, määrates oma 4 mõisa sissetulekud Albu asutuse üleval
pidamiseks. Siin on töötanud mitmed Hallest kutsutud isikud,
kuigi siin varsti avalikuks tulid omad puudused ja lahkhelid.
Juba 1723 kavatseb õp. Wrede saata 2 poeglast Albu asutusest
Halle ülikooli, paludes neid Halles vabasöögile võtta.
Albu varjupaiga informaatorite jaoks (in usum der Informatoren des Alpschen Waisenhauses in Ehstland) anti välja (vahest
õp. Wrede poolt) saksa- ja eestikeelsete laulude kogu a. 1719.
Senine lugupeetud era-informaator stud. Gernet, kellele Tal
linna linna gümnaasiumis (ajutist) kohta pakutakse, seab üheks
pakkumise vastuvõtmise tingimiseks 1720, et talle lubatakse noo
rust õpetada kergemate meetodite järele (nagu ta neid
Halles on õppinud tarvitama).
Mõlema Eberhard Gutslaffi (isa ja poja) eestvõttel on Halles
1721 trükitud eespoolnimetatud „Eesti käsiraama t", mille
Eestimaa provintsiaal-konsistoorium maal tarvitusele võttis, mida
mõlemad Eberhard Gutslaffid ka linnas tahavad tarvitusele võtta,
et paremale koolitamisele kaasa mõjuda See kavatsus leiab aga
vastuseismist Tallinna linnakonsistooriumi poolt ja nooremalt
Eberhard Gutslaffilt nõutakse raekogu poolt „revers", et ta propria authoritate ei võta üldisele tarvitusele „Eesti käsiraamatut".
1732 andis Eberhard Gutsleff välja õp. Anton Thor
Helle töö alusel «Lühikese eesti keele õpperaamatu" („KurtzgefaÖte Anweisung zur Ehstnischen Sprache", trükitud Halles 1732),
mis sisaldas 1) Grammatika, 2) Sõnastiku, 3) Proverbia, 4) Aenig„etwa 1706 im Herbst". Vahest on Gutslaff siin aastaga natuke eksinud, kuna
ta ise juba ütleb: «umbkaudu".
1) Halle asutuste eeskuju kasutatakse ka Venemaal koolide ev. ka var
jupaikade asutamiseks, nagu Moskvas, Tobolskis, Irkutskis.
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mata, 5) Colloquia. Eesmärk oli kaasa mõjuda, et evangeeliumi
kuulutust paremini saaks eesti keeles kuulajate südamesse juh
tida. Ta saatis ta Hallesse trükki, sellest teatades oma õpetajale
ja sõbrale Dr. Joh. Jae. Ramba eh'iie, kes sellest ettevõttest
rõõmu tunneb, nagu tema sellekohane, eeskõne järele raamatus
äratrükitud kiri 18. juulist 1732 seda näitab. 2 riigitaalriga, mis
keegi vaga lesk talle Eesti käsiraamatu uueks trükiks annetas,
olla ta asutanud eesti kirjastuskassa (mis suure õnnistu
sega pärast töötas), et eestikeelset hingeehitavat kirjandust odava
hinna eest (või isegi maksuta) kättesaadavaks teha. Teda pee
takse mõnede poolt vaimuliku sisuga juttude kogu autoriks, mis
ilmus 1739 ja pärast tuttavaks sai „Mardi ja Hanso jutu" nime all.
Mickwitz on Tallinnas Uuel tänaval (eeslinnas) vab akooli asutanud rektoriga ja abilisega, mille ruumid varsti ühest
toast kasvasid ühe majani aiaga ja loomakopliga. Lapsi oli 1728
õppimas 50—60. Doomkooli, mis 15—20 a. tühi seisnud ja
täiesti lõhutud olekus, on ta parandanud ja käima pannud, telli
des Hallest õppejõude.
Talupoegadele on eesti keelde tõlgitud ja trükitud head
hinge-ehitavad l a u l u r a a m a t u d .
U u e t e s t a m e n d i tõlke I trükki revideeritakse ja trüki
takse siis II korda. V. T.'i tõlkimine võetakse käsile (1729 teatab
Matschek, et V. T.'i tõlkimine on alganud). Saksakeelse piibli
hinda on märksa alandatud (maksab nüüd 50—60 kop. 3—4
riigitaalri asemel) ja seda piiblit ostetakse nüüd kaugelt suurema
hooga. Mickwitz, nagu ülepea Francke õpilased, panevad piibli
lugemist südame peale. Mickwitz soovitab oma õpetaja eeskujul
ka piiblit otsast otsani lugeda. Ruhnu rootsi talupoegadele või
maldas kindrali proua Hallart rootsi piiblite omandamist.
Saksakeelseid ja eestikeelseid raamatuid s. o. Uusi Testa
mente, Käsiraamatuid, Katekismuse seletusi, Õndsakssaamisekordi
j. m. on juba trükitud ja levitatud Eestimaal 40—50.000 (v. Rambachi kiri E. Gutslaffile 18./VII. 1732 j. t.)
Francke asutuste eeskujul asus Mickwitz vaeste ja vaeste
laste hoolekandele. Mõned vaesedlapsed leiavad täieliku
varjupaiga; mõned saavad poole ülespidamise riiete ja raamatute
suhtes. Ka kooliõpetajatele antakse sagedasti palgalisa neist
summadest. 1728 alustati „veikese urtsiku ehitust maa viisi
järele vaestelaste jaoks".
Mickwitz ütleb, et talle „Jumal on andnud üleloomuliku
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tunde laste või kooliasutuste järele" ja vaestelaste hoolekande
idee olla temas võrsunud Jumala helduse vaatlusel. Ei ole kaht
lust, et see idee ja see soe tunne laste ja vaeste ja koolide suhtes
Halles tema sees on idanema hakanud ja Halle eeskujuks on
olnud, nii palju kui olud seda lubasid. Samuel Nauhaus ütleb
seda oma kirjas 1728 selge sõnaga, kirjeldades oma päralejõud
mist Tallinna ja oma muljeid siinseist oludest, leides palju sarnadust Tallinna kooliasutuse ja varjupaiga ja Halle asutuse alguse
vahel, isegi asendi poolest: ka Tallinna asutus on linna värava
ees ja ka siin oli sel kohal esmalt seisnud võõrastemaja ja joogi
koht. Ka muidu tuletavad siinsed vaimulikud korraldused ja
koosolekud Halle varjupaiga omi meelde; isegi Freylinghausen'i
lauluraamat on tarvitusel, nagu Halle koolikirikus.
Konrektor Hirschhausen kirjutab Tallinnast, et Tallinnas on
Halle kooliraamatuid tarvitusele võetud, eriti nime
tades Grammatika Langii. Francke sõber Joach. Lange andis
nimelt 1703 välja „verbesserte und erleichterte lateinische Gram
matik" (kuni 1819 ilmunud 60 väljaandes), 1705 „verbesserte und
erleichterte griechische Grammatik" (on ilmunud ilma autori
nimeta, omandades «vaestelaste varjupaiga grammatika" nimetuse).
Keegi ei kahjatsevat Halle kooliraamatute tarvitusele võtmist.
Halle varjupaiga raamatukauplusest tellitakse järjest kooliraama
tuid ja muid raamatuid. Siin on arvatavasti tegemist Tallinna
linna kooliga, kus esialgu õige tagasihoidlikul seisukohal oldi
Halle suhtes, kuna doomkoolis Halle mõjudele takistust ei tehtud,
kuna doomkiriku ülemõpetaja ja doomkooli õpetajad Hallest tul
nud või Halles õppinud isikud olid . . .
H a r g l a s püüab õp. E. D. Hövel katekisatsioonide ja õpilaste
koduvisitatsioonide kaudu vaimlist ja vaimulikku tasapinda tõsta.
Suure teadmatuse ja jumalavallatuse üheks põhjuseks peab ta
suurt rahva orjastust, võrreldes talupoegade seisukorda Iisraeli
rahva omaga Egiptuses. Saaremaal on superdent Metzoldfi
juhatusel peetud konverentsil 1730 küsimust harutatud, kuidas rah
vast põhjalikumale ristiusule viia. Otsustatakse, et õpetuse aluseks
tuleb võtta „õndsakssaamise kord" (Ordnung des Heils), tuleb
kinni pidada katekismusekatsumistest külade kaupa pühapäeviti
kirikus; kes mõisas veel tegu ei tee, peavad kooli tulema. Noor
sugu kes esimest korda lauale tahab tulla, tuleb iga nädala 3
päevaks õpetaja juure, kuni igaüks on tarvilikult ette valmistatud.
Õpetajate järgnevatest aruannetest on näha, et need otsused taga
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järgi annavad; Anseküla õpetaja Holmquist teatab koguni, et
tema kihelkonnas vaevalt talu leiduda, kus mitte kõik lapsed ei
oskaks puhtalt lugeda. Muidugi ei olnud seisukord igas kihel
konnas kohe nii soodne selles suhtes 1 ). Kuressaares on kool.
Juba hallelane P. Hönn oli selle kooli rektor. 1737 saab siia rektoriks
hallelane Hölterhof, tema järele hallelane Arndt.
Samuel Nauhaus teatab 1729, et siinmaal nüüd on üldi
selt hakatud enam koolide eest hool t kandma kui
seni, ja sinna, kus seni koolisid ei ole veel olnud, hakatakse aeg
ajalt koole asutama, et vaesed inimesed natuke lugema õpiksid,
olgugi et kiriku ja kooli põhikorraldus siin teistsugune on kui
Saksamaal.
Kuna Mickwitz 1728 nimetab Narva koolirektori ja kantori
(kes arvatavasti ka koolis õpetas), on selge, et Narvas sel ajal kool
juba käimas oli ja siin Hallest tulnud või Halles õppinud isikuid
töötasid, nagu Pärnus juba 1718 Halles õppinud B. Cahl koolirektoriks, ühe ortodoksiat esindava kirikuõpetaja vastuseismisest hoo
limata, kutsuti ja leiti, et tema tööl suur edu on noorsoo juures.
T a r t u kohta teatab 1735. a. Pflug, et siin 30 a. jooksul
enam kooli ei ole olnud. Nüüd on käima pandud uus kool, mis
on nähtavasti rajatud Halle uutele põhimõtetele. See kool koos
neda 4 majast, millele veel V maja juure tulla aadeli laste jaoks;
kõigega kokku 3 elumaja, koolimaja, maja aadeli laste jaoks.
Ladina keelt õppijaid lapsi on 40, teisi umbes 30. Ametis on
siin kooli-rektor, konrektor, kantor ja arvutusmeister, arvatavasti
kõik või suuremalt osalt Hallest tulnud või Halles õppinud isikud.
1756 teatab õp. Plaschnig Tartust, et ta asutab Tartus tütar
laste kooli, milleks ülemus talle koha on andnud. Materjal on
kirikukorjanduste läbi suuremalt osalt juba koos. Mis veel kulub,
tahaks ta katsuda Peterburist saada (kus ta enne ametis oli).
Ka R i i a s kohtame mitte ainult kiriku- vaid ka kooliõpetajate
hulgas Hallest tulnud või Halles õppinud isikuid. Wolmari Õp.
Neuhausen püüab proua v. Hallarfi abiga rahvakoole asutada.
Endine Kuressaare kooli juhataja ja pärastine Riia lütseeumi
konrektor J. G. Arndt andis koguni, nagu nägime, ajaloolise
teose „Livländische Chronik" välja, mis Halles trükiti ja mida
sisemaal ja väljamaal palju tarvitati.
Tuttav on, et kindralsuperdent Jakob Benja1) v. „Dorpater Zeitschrift fiir Theologie und Kirche" XI k. 1869, lk.
434—435.
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m i n F i s c h e r koolidest eriti huvitatud oli ja kindralsuperdendiks saades suure koolikatsumise kohe ette võttis (1736) ja m a a koolide-kava maapäevale esitas (3/III. 1737), mille järele kõi
gile Liivimaa mõisatele koolmeistrite ametissepauek ja vallakoolide
asutamine kohustuslik pidi olema, millise kava maapäev a. 1737
harutusele võttis. Leiti, et mitte igalpool puudused ühesugused ei
ole ja et kindralsuperdendil tuleb kirikuvisitatsiooni abil seisukord
igas kihelkonnas selgeks teha ja selle või teise kooli puudusi
koha peal parandada püüda ühes kohaliku õpetajaga ja mõisnikega.
5. juulil 1742 esitas Fischer oma „Supplemendi" (lisa-kava), kus
ta seletab, et tarvis olla vahendeid leida, et talupojad ka vastu
oma tahtmist lapsi kooli peaksid saatma. Peksu ja sarnaseid
sunni-abinõusid ei soovita ta, küllaga järgmist: 1) ühtegi noort
inimest lauale võtta, kes mitte lageda ei oska; 2) nooremaid mitte
laulatada, kui mõlemad lugeda ei oska. Selle järele tuleks 2—3
aasta järele käima hakata. Rüütlid soovisid niisuguseks tärmi
niks 6 aastat määrata.
Niisamuti on teada, et I. B. Fischer lätikeelse piibli revi
deeris ja Königsbergis uuesti välja andis.
Ei ole mingit kahtlust, et A. H. Francke ja ta asutuste
mõjud seks kaasa on mõjunud, et temas huvi äratada niihästi
koolidele kui piiblile; olles niiviisi lätikeelse piibli uuest odava
mast trükist huvitatud pidas ta siis nõu ka krahv Zinzendorfiga,
kes oma kaasabi tõotas.
Nagu Tallinnas näib ka Riias raamatute tellimine
Halle asutuse raamatukauplusest elav olnud olevat,
milliseid tellisid mitte ainult Hallest tulnud ja Halles õppinud
isikud ise, vaid nad soovitasid neid ka oma tuttavatele ja kohalik
kudele raamatukauplustele.
Nii näeme, et Hallest tulnud ja õppinud kiriku-, kooli- ja
koduõpetajad r õ h u t a s i d i s e ä r a n i s õ p e t u s e j a k o o l i d e
vajadust, juhtisid tähelpanu paremaile õpetusmeetodele ja õpperaamatuile ja muile hingeehitava ja Õpetliku rp. teadusliku sisuga raamatuile,
mis Halle asutuse raamatukaupluses saadaval olid. Neil aladel
on nad meie maale m õ n d a ä r a t u s t ja m õ n d a a l g a t u s t
toonud, muu seas ka eestikeelsete vaimulikkude ja usu
õpetuse raamatute tarvilikkust ette tuues ja nende soetamisele
kaasa aidata püüdes.
*

*

*
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A. H. Francke ja ta asutuste mõjude hindamisel ei või ka
tähele panemata jääda Hallest tulnud ja Halles õppinud isikute
p u h t u s u l i s e d j a k i r i k l i s e d v a a t e d ja p ü ü d e d ja
nende suhtumine siinsele ortodoksiale ja herrnhuutlaste liiku
misse meie maal.
Silma paistab kõige pealt asjalugu, et pea igas kirjas koh
tame J u m a l a providentsi ja hoolekande rõhutamist
ja usalduse väljendust Tema imejuhtivusele. Kirjade kirjutajad
on veendunud, et Jumal neid saadab, nagu kord Aabrahami, ja
neile töö ja koha kätte juhatab . . .
Nad on Tema teenistuses ja on vaid Tema tööriistad ja toi
metavad Tema tööd, Tema tegu. Temalt ootavad nad sellepärast
tuge ja jõudu ja alistuvad Tema tahtele, Tema märguannetele.
Tema käevarrest tahavad nad heal ja kurjal tunnil kinni pidada,
kuni nad oma maiseid asulaid saavad vahetada taevaliste vastu . . .
Veendumus kõrgema idee, veel enam: Kõigekõrgema tee
nistuses seista ja ülesanne, Tema tööriistana tegutseda, kuni päev
on, peaks iseäranis kirikuametikandjates alati elav olema. See
veendumus ja ülesanne mahutab eneses ka õiget koguduse ja
rahva teenimist sel kujul, nagu seda hingekarjaselt oodata võib
ja ootama peab. Kõrgema idee ja Kõigekõrgema teenistus annab
koguduse, rahva, kodumaa, ligimese teenimisele õige usulise
värvingu ja sellega puhtuse, hoogsa jõu ja püsivuse . . .
Tolleaegsetele õpetajatele oli see veendumus suureks toeks
ja lohutuseks nende elule ja tegevusele ja — palvusele. Mitte
ainult laial võõral Venemaal, vaid ka meie maal ei puudunud Hal
lest tulnutel oma raskused, võõrastused, vastolud.
Pärast sõjahädasid ja katku- ja nälja-aegu oli meie maa
seisukord ja olukord hävituse ja languse tähe all . . .
Kuigi ortodoksia esindajate vastolu Halle pietismile eespool
mainitud põhjustel nüüd ikka nõrgemaks jäi, ei puudunud algu
ses kohati võitlused ja vastolud ja teatavad kannatused . . . H.
Gutslaff mainib 1718 veel õigeusklikkuse eest sõdijaid, kes ühtegi
uut õpetamise meetodit ei taha sallida. B. Cahl'il on Tallinnas
1713 konflikt konsistooriumiga ja magistraadiga ja ta peab vokatsioonkirja Oleviste kiriku diaakoni-kohale viimaks tagasi andma.
Kui B. Cahl 1718 Pärnu koolirektori kohale kutsuti, tõuseb jälle
opositsioon, kuid see opositsioon on juba nõrgem ja ainult osa
line. Pinevust näeme ka Gernefi kooli-kohale ja E. Gutslaffi
adjunkti-kohale kutsumisel. Vastolu peapõhjuseks on sel ajal
12*
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mainitud pietistide seisukoht Sümboliliste kirjade
vandestamises 1 ). Cahl ütles lausa, et Sümbolilistes kirjades
olla eksitusi. Cahl ja Gernet jäävad oma seisukohtadele, E. Guts
laff annab enamvähem järele. Pietistid tunnustavad Sümbolilisi
kirju ainult selles ulatuses, kuivõrd nad Püha kirjaga ühte lähe
vad ja mitte selles mõttes, et nad terves ulatuses Püha kirjaga
ühte lähevad. Sellepärast oleksid ühed neist nõus Sümbolilisi
kirju vandestama selles ulatuses, kuivõrd nad Püha kirjaga ühte
lähevad. Kui Cahl'i suhtes see küsimus Pärnu linna konsistooriu
mis uuesti 1718 kõne alla tuleb, lausub Õp. Vestring, et selle maa
kiriku õpetajaskonnast selles küsimuses peaaegu niisama palju
samale seisukohale kalduvad kai vastupidisele. Sellepärast ei
võivat see asjaolu põhjuseks olla Cahl'i kandidatuuri tagasilük
kamiseks.
Kui Gernet natuke hiljemalt Vigala õpetajaks kutsuti, vabas
tati ta Eestimaa konsistooriumi otsusel 1721 Sümboliliste kirjade
vandestamise kohustusest.
Franz Hölterhof ordineeritakse Kuressaares 1738 Mickwitz'i
eestkostmisel ilma Sümboliliste kirjade vandestamiseta, kuigi
sealsed vaimulikud protesteerivad ja kaebavad valitsusele.
Sel puhul kirjutas Mickwitz Kuressaare raele 1737 : „Man
verschone sein zartes Gewissen mit dem juramento in LL. Symb.
Wozu dient doch dieser Unrath? Ist er einmal aus Gott geboren, so braucht er des Eides nicht; ist er unwiedergeboren, so
mag er tausend Eide schwören, er hält es doch nicht, kann es
auch nicht" (v. Th. Harnack, Die lutherische Kirche Livlands und
die herrnhutische Brüdergemeinde, Erlangen, 1860, lk. 39, 40).
Hingeehitustundide,piiblitundide,kodupalvekoosolekute pidamine on Tallinnas Toompeal täies hoos,
iseäranis sest ajast peale, kui Mickwitz doomkiriku ülemõpe
tajaks sai ja Vierorth kompastoriks, neile järgnes siis J. G. Tideböhl, kes ka Halles on õppinud.
Arusaadav on, et Eestimaa konsistoorium sel ajal ka mujal
Eestimaal sarnaseid korraldusi sallis ja soovis, kus kohalikud
õpetajad neid maksma panid.
Ka Narvas on sarnased tunnid ja koosolekud tarvitusel.
Hoopis t a g a s i h o i d l i k u m oli selles suhtes T a l l i n n a l i n 1) Ka venia concionandi andmisel Hallest tulnud kandidaatele (Hövel
ja Spreckelsen 1723) küsib kindralsuperdent Bruiningk neilt muu seas, kas
nad Sümbolilisi kirju tunnustavad quia vel quatenus.
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n a k o n s i s t o o r i u m enam-vähem kinni pidades vastolust pie
tismile ; mainitud konfliktid Cahl'iga, Gernefiga, noorema
E. Gutslaff'iga, osalt ka vanema E. Gutslaff'iga „Eesti raamatu"
pärast toimisid linnakonsistooriumi alal.
Enne kui Mickwitz Toompeal erapalvetunde (collegia pietatis)
pidama hakkas, peeti neid Gutslaffi majas ja pärast pormeistri
proua Gernefi majas, kuid linna magistraat (ja vaimulikud) kee
lasid linnas sarnaste tundide pidamise ära (100 riigitaalri trahvi
ähvardusel). Ka Gutslaffile keelatakse erapalvetunnid tema majas
50 riigitaalri trahvi ähvardusel ära.
Nauhaus'i teatel (kevadel 1729) on viimase 20 a. jook
sul seisukord siinmaal hästi pietismi kasuks
muutunud. Kuna siis kantslitest midagi taassünnist rääkida
ei tohtinud, ei peeta nüüd aga niisugustest õpetajatest enam
lugu, kes oma kogemuste põhjal ei saa tunnistust anda nii-i
sugustest praktilistest tõdedest. Mõned vähesed on veel vanade
Õpetajate hulgas, kes õigeusklikkust tahavad esindada, aga nende
ortodoksia ei maksa siinmaal enam täielikult ja nad surevad
ka üksteise järele, andes ruumiteistele.
A. H. Francke mõjudel leidis teatav «ärkamine" aset
kõige pealt ja eestkätt kirikuõpetajate keskel (v. ka Rambach'i
kiri E. Gutslaffile 18./VII. 1732).
Peale Hallest tulnud või Halles õppinud rohkearvuliste kiriku
õpetajate, kooliõpetajate, koduõpetajate pooldasid pietismi meie
maal ka juba mõned aadelist, kõrgematest sõjaväelastest ja koda
nikest, nagu näiteid ja teateid esildatud materjali hulgas leidub 1 ).
Nauhaus ütleb: Tõe kuulutusele ei panda enam vastu, ta
haarab südameid, mis avalikuks tuleb taassünni soovimises ja
pisarates, kuid see ei olla ikkagi veel alati täielik pöördumine.
I s e g i t a l u p o e g a d e h u l g a s on üksikud, kes pietist
likku meeleolu jagavad. Juba H. Gutslaff räägib niisugusest
juhtumisest oma kirjas a. 1711.
Mickwitz ütleb 1728 koguni, et talupoegade hulgas leidub
mõni kaunis liikumine.
Liivimaa suhtes seletab Urvaste Õpetaja Quandt, et juba
enne herrnhuutlaste tulekut selles kihelkonnas eestlaste keskel
ärkamine alganud. Ka mitmed teised õpetajad teatavad seda
1) Maanõunik v. Eckesparre seletab Saaremaa kohta, et juba 1726
äratusliikumise jälgi ilmsiks tuli, iseäranis v. Sacken'i, Nolcken'i, Lode ja
Eckesparre perekonnis.
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oma kihelkondade suhtes, nii Laiuse, Palamuse, Maarja,
Torma-Lohusuu, Karksi, Halliste j. t. õpetajad,
kuid siin olid tegevad ikkagi juba herrnhuutlaste liikumise
kaudsed mõjud.
Üldiselt olid aga, nagu paistab, Halle pietismi erilised puhtusulised mõjud ja harrastised meie talupoegade keskel siiski veel
nõrgad ja arvatavasti ka veel kaunis pealiskaudsed seal, kus
neid leidus.
Halle pietismi teadlikkude misjonäridena
ja
poliitikutena siinmaal (ka muu-usuliste juures) esinevad
iseäranis Vierorth Peterburis ja siis Tallinnas, Rodde Narvas,
osalt ehk ka noorem Eberhard Gutslaff Tallinnas (pärast Saare
maal) ja pärastoole ehk ka J. G. Tideböhl Tallinnas.
*

*

*

Viimaks tuleb meil veel silmas pidada A. H. Francke
mõjude tähendust herrnhuutlaste liikumise
kohta siinmaal.
Ei ole kahtlust, et Halle mõjud herrnhuutlaste
tulekule siinmaal teataval viisil pinda on val
mistanud. Niihästi Francke kui Zinzendorf esindavad pietist
likke vaateid ja nõudeid, rõhutavad usuelamusi, südameusku ja
vaga elu, jättes teisele kohale „puhta õpetuse" nõude.
Mõlemate korraldustes esinevad konventiiklid ja erapalvetunnid. Kõige sellega oli siinmaal juba enne herrnhuutlasi algust
tehtud, kuigi ainult üksikutes ringides ja kirikuõpetajate juhatusel.
Asjaolu, et kirikuõpetajate hulgas palju Halle pietismi pool
dajaid oli, seletab meile ka alles selle imeliku asjaloo, et herrn
huutlaste liikumine nii kiiresti üle maa sai laiali laguneda, algu
ses ilma suurema takistuseta, mis täiesti arusaamata oleks, kui
õpetajaskonna koosseis ja meelsus oleks samasuguseks jäänud,
kui ta Rootsi ajal oli.
Halle pietismi pooldajad õpetajad, osalt ka mõned mõisnikud
ja kodanikud soodustasid herrnhuutlaste liikumist, või aga jäädi
suuremalt osalt Halle mõjude tõttu äraootavale seisukohale.
Herrnhuutlased võisid peale muu ka hallelastelt äratatud
või elustatud huvi koolidele seks kasutada, et asutada oma koo
lisid, mis ühtlasi pidid palvemajade ülesandeid täitma ja varstigi
nendeks kujunesid, kuigi nad rahva seas endiselt kandsid „kooli
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majade" nimetust. Ülemkonsistooriumi „Sentiment'is" (1743) öeldaksegi, et nad koosolekute- ehk palvemaju on ehitanud ette
käändega, et nad koole asutavad.
Kus Halle mõjusid oli enam olemas, oli herrnhuutlaste liiku
misel alguses ka enam hoogu nagu Volmaris, Antslas-Urvastes,
Tartus ja ümbruses [siin Võnnu kihelkonnas kuulsam (Kriimanni-)
palvemaja], Tallinnas ja Tallinnamaal, Saaremaal. Pärast herrn
huutlaste keeldu on nad oma teguviisi muu seas just sellega
põhjendanud, et nad olla tegutsenud vastavate kirikuõpetajate
silma all ja nende heakskiitmisel (v. Th. Harnack, m. t., p. 49).
Kuramaal olid, nagu nägime, Halle mõjud koguni nõrgad, siin
ei olnud herrnhuutlaste liikumisel sel ajal ka tarvilikku pinda,
sest et pind valmistamata oli ja kirikuõpetajate hulgast soodus
tajaid ei olnud: kuigi herrnhuutlaste käskjalad Kuramaalt läbi
minnes eriti Miitavis oma vaadete seemet püüdsid külvata ja
Liivimaalt mõni sellekohane kiri kirjutati, sumbutati siin need
katsed kerge vaevaga (v. Aeta historico-ecclesiastica 44. jagu, IX 2 ).
Et need väited õiged on, tõendab ka veel eespool hallelasena
mainitud kirikuõpetaja ja Riia lütseeumi rektor J o h a n n L o d e r
kutsekirjas, millega ta kutsus kooli soodustajaid, lastevanemaid
ja sõpru lütseeumis peetavale eksamile 10., 11., 12. juulil 1750,
rääkides selles trükitud kutsekirjas ühtlasi „möödunud herrnhuut
laste liikumisest Liivimaal" (von der vergangenen Herrnhutherey
in Liefland). Siin jutustab J. Loder selge sõnaga, et herrnhuutlaste
esimesed käskjalad Liivimaale (3 puuseppa, nende hulgas Christian
David) teel Königsbergist igalpool küsima pidid ja püüdma nii
suguste isikute juure teed leida, keda pietistideks nimetatakse
(suchen musten an solche Leute zu kommen, die wegen einiger
Frömmigkeit und christlichen Wandels von unverständigen
Menschen Pietisten genennet wurden). Sel põhjusel tulid
nad Riias Loder'i juure, kus nad ennast Määri vendadeks nimeta
sid ja pärisid teiste kohalikkude vagade järele. Loder nimetas
neile mõned tuttavad sõbrad ja maalt ühe paremast seisusest
daami, kes oma kristliku elu poolest Saksamaalgi oli tuttavaks
saanud. 5 nädala järele sai kindralsuperdent Jakob Benjamin
Fischer nende isikute konventiiklist Riias kuulda; Loder ei olla
sellest veel midagi teadnud. Riia iilemfoogt käskis nad nüüd
Riiast lahkuda. Nad läksid maale. Christian David kutsuti
mõne aja pärast Herrnhufi arvatavasti tööst aru andma. Ta tuli
jälle tagasi ja talle järgnes veel teisi siiatulijaid. Viimaks ka
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isand ise. Ehkküll Loder Zinzendorfi ei tundnud, peatus ta
tema juures.
Varstigi soovis mõni liivimaalane omale herrnhuutlastelt
mõnda vaga head teenert või häid kangruid, mõnda vaga majasulast, kodukooliõpetajat, mainitud haiglane daam soovis omale
meedikut. Keegi isand tahtis neile anda maatüki, et nad võiks
sinna küla asutada ja üheskoos elama asuda. Kui Loder neile
sellest rääkis, sai ta õpetajalt B. vastuseks, see ettepanek käia
nende kava vastu. Kui nende Õpetusraamat (Lehrbüchelgen)
ilmus, selgus, et arvatud puusepp, kangur, majasulane, kodukooliõpetaja, meedik tõepoolest oma koguduse vanemad, eestseisjad,
õpetajad olid 1 ). „Meie olime inetult petetud" (wir waren heBlich
betrogen), hüüab Loder. „Das dirigirende Synedrium" on siis
nende petepaelad läbi lõiganud ja Liivi- ja Eestimaa neist vabas
tanud.
Sellest, mis Loder siin räägib, on igatahes selge, et ta
alguses herrnhuutlaste soodustaja on olnud ja alles viimaks
nende suhtes vastupidisele seisukohale on asunud.
Peale Loder'i on veel mitmeid teisi Hallest tulnud või Hal
les õppinud õpetajaid olnud, kes herrnhuutlaste liikumist nii ehk
teisiti on soodustanud. Kirjavahetuses Herrnhutiga on neist olnud
näit.: Blaufuss, Gernet, Gutsleff,Himler, Hölterhof 2 ), Loder, Meder,
Mickwitz, Papperitz, Plaschnig, Rodde, Schulz, Spreckelsen j. t.
Kremooni õp. Johannes Justus Grüner (rp. Grunert),
kes õppis Halles, tutvunes siis ka Zinzendorfi ja ta kogudusega,
oli see, kelle kihelkonda ilmusid kõige enne Herrnhuti mainitud
vennad. Ühed arvavad, et Kremooni õpetaja Grüner (1729—1756),
neid olla oma juure kutsunud (v. Harnack, m. t.). Grüner ise
seletab aga 1742, et nad teda oma teekonnal Volmari vaid lühi
keseks ajaks olla külastanud. Igatahes ei kestnud kaua, kui nad
edasi läksid Volmari mõisa pr. v. Hallarfi juure.
Kindralsuperdent J. B. Fischer'ile ei olnud herrnhuutlased
isiklikult ehk küll mitte vahest väga sümpaatlikud, nagu esimeste
herrnhuutlaste käskjalgade Riiast lahkumise algatusest juba järel
dada võime, aga ta hakkas nende tööd hindama, nähes nende
usulist ja kõlblist mõju maarahvale ja pidades siis alguses seda
1) Iseäranis levines see liikumine siinmaal alates 1736 (v. pr. Zinzen
dorfi kirjad 4./II. 1743, Aeta historico-ecclesiastica, VIII k., lk. 916 ja 922).
2) Kirjutatakse ka : Hölterhoff.
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liikumist Jumala juhtivuse uueks armutööks, kirikukari
ja ev. kiriku elustajaks ja toeks (v. tema kiri 29./VI. 1742, Th. Harnack, m. t., lk. 46). Ta palus Zinzendorf'i läbisõidul Riias 1736 jutlus
tada, pidas temaga aru lätikeelse piibli uue trüki üle, lubas Volmari mõisa (herrnhuutlaste) seminari katekeediks ametisse pauna
cand. Magnus Buntebart (selle järele, kui ta tema oli eksamineerinud).
Kiriku visitatsioonil 1739 sai Volmari asutis tema poolt kii
tust ja seati teistele kogudustele eeskujuks.
Mitmetele Liivimaa pietistlikkudele õpetajatele, nagu Speckelsen'ile (Bruiningk'ile j. t.) meeldisid (nagu selgub nende pärasti
sest aruandest ülemkonsistooriumile 1742) herrnhuutlaste mitmeliigilised ja -astmelised osadised, mis olid määratud nende kogu
miseks, hoidmiseks ja edasiarendamiseks, kes juba olid usus ela
vamaks saanud. Niisugused erilised liigitused ja hoolded puu
dusid ka hallelastel hingehoiu ja kogudusekari alal. Nii võisid
mõnedele hallelastele mõned herrnhuutlaste korraldised paista kui
hallelaste konventiiklite tarvilik ja kasulik täiendus ja edasiarendus.
Tallinnas seisis iseäranis ligidal herrnhuutlastele doomkiriku
diaakon Vierorth, kes Zinzendorffiga (Loder'i teatel eespoolmai
nitud kutsekirjas) kirjavahetuses seisis juba enne kui Zinzendorf siiamaale tuli. Ta on herrnhuutlaste saadikuid ja misjonäre
igatepidi soodustanud, kuidas see tal aga võimalik oli. Herrnhuutlasi õppis ta iseäranis proua v. Hallarfi läbi tundma. Suurt
mõju avaldas tema peale herrnhuutlaste presbiter B i e f e r .
Zinzendorfi külaskäik Tallinnas 1736, tema jutlused 23./IX.
Oleviste kirikus ja 26./IX. doomkirikus, tema abi Eesti piibli
trükkimisel täitsid teda rõõmuga. Vanad sõbrad hoiatasid teda
Herrnhuti eest, aga Jumala uue armutöö „uus valgus ja osadus"
kütkestasid teda.
1738 algas Tallinnas uus ärkamine, 1742 läksid 78 venda ja
õde doomkirikus avalikult üheskoos õhtusöömaajale ja moodusta
sid isekoguduse kõigi herrnhuutlaste korraldustega. Kui siis
herrnhuutlaste kogudus Tallinnas laiali läks ja herrnhuutlaste
käskjalad maalt välja saadeti, järgnes Vierorth'ki neile 1743. 1744
ja sai siis herrnhuutlaste piiskopiks 1747, ta suri Herrnhutis 1761.
Ka M i c k w i t z Tallinnas oli alguses herrnhuutlastele hea
tahtlik ja sõbralik, osalt enese südame kutsel, osalt Vierorth'i
mõjul. Ta on kirjades Zinzendorfile ja Herrnhutlle austust
avaldanud. Mõnda korraldust on ta nõus omaks võtma. Ta
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võitleb palves selguse pärast. Vierorth'i seisukohale ta viimaks
siiski ei saanud asuda, nagu ta kõiki herrnhuutlaste korraldusi
(nagu liisku) ei saa tunnustada, [liiategi et sealjuures kalduvusi
mitmetele sektidele ilmsiks tuleb (v. tema kiri maist 1741
Th. Harnack'i juures, m. t. lk. 41**)] ja herrnhuutlased koguni
juhtivat osa tahavad etendada [v. sealsamas lk. 130***)].
Aga võimu ei taha ta nende vastu mitte tarvitada, ka neis
asjus mitte, mis tema arvates ekslikud ja kahjulikud on, jättes
asja otsustamise Jumala ettenägevuse hoolde. Sellega ühenduses
levines herrnhuutlaste liikumine tolleaegsel Eestimaal veel jõud
samini kui LMvimaal. Seesama sündis ka Saaremaal.
Püha õpetaja Karl Friedrich Papperitz oli 1740 herrn
huutlaste meeleolule õige ligidale jõudnud, nagu ta kiri 5./III. 1740
seda näitab, kus ta korduvalt rõhutab Jumala poja vere tähtsust
ja räägib „ verisest armust". Ka superdent Gutsleffi kiri Anse
küla õp. Holmquisfile (v. Dorpater Zeitschrift für Theologie und
Kirche, XI Bd. (1869), p. 458) laseb seda arvata. Järgnevates
kirjades tõmbab Papperitz (vahest G. A. Francke mõjutusel) juba
selgemalt vahejoone enese ja herrnhuutlaste vahele.
Tähtsamateks herrnhuutlaste soodustajateks siinmaal saa
vad varsti (Vierorth'i kõrval) E b e r h a r d G u t s l e f f ja F r a n z
Hölterhof. Olles Tallinna OlevMe kiriku diaakon ja ühtlasi
linnakoolide inspektor kutsus E. Gutsleff oma lastele koduõpeta
jaks Hallest 1734 Franz Hölterhofi, kes osa oli saanud Francke
asutuse vabasöögist.
1736 tuli Zinzendorf Tallinna ja jutlustas siin suure eduga Ole
viste kirikus, jättes sügava mulje ka Gutsleffile. 1737 sai Hölterhof
Gutsleffi soovitusel Kuresaare koguduse diaakoniks ja koolirektoriks. 1738 pidi Hölterhof ordineeritama, tema ei soovinud Sümbolilisi kirju vandestada. Kuna Mickwitz Kuressaare raekogule
kirjutas, et ei maksaks temale seda vannet peale sundida, ordineeritigi ta ilma selle vandeta, ometigi pidi ta pärast õpetajas
konna kaebusel ja valitsuse otsusel vande andma.
Vahepeal oli Eberhard Gutsleff Saaremaa superdendiks kutsu
tud Saaremaa rüütelkonna poolt, kes seda Õigust omale püüdes
kirikuõpetajaskonnale selles asjas ette jõudis, kuna kirikuõpetajaskonna arvamised kutsutava kohta lahku läksid. Kindraikubermangu valitsus kinnitaski 1738 rüütelkonna kandidaadi, kuid
salvo jure ministerii. Hölterhof tahtis herrnhuutlaste korraldusi
Kuressaares täiesti maksma panna. Gutsleff pani sellele esmalt
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vastu, nad vaidlesid ka kantslist üksteise vastu ja Gutsleff luges
kogudusele Luteri teose Contra Antinomos ette, öeldes, et Hölterhof i
õpetus veel kaugemale minevat kui antinomistide oma.
Viimaks kutsusid nad Herrnhuti käskjala stud. jur. Herrmann'i Tallinnast vahekohtunikuks, kes küll Gutsleffile üldiselt
õiguse andis, leides, et Hölterhof liiga immoderate (järsult) tegut
senud, aga ta oskas selle järele Gutsleffile mõjuda, nii et ta
lubas Herrmann'i tegutseda herrnhuutlaste vaimus ja ise sellele
ikka enam ligines ja selle omaks võttis, iseäranis kui ta Tallinnasse
reisides 1741 ärkamisest Eestimaal oli kuulda saanud (muu seas
ka ta venna Heinrich Gutsleffi kihelkonnas Kullamaal). Hölterhoff (rp. Hölterhof) oli Jamaja õpetajaks saanud (1740—1747).
Gutsleff jutustas Saaremaa rahvale mannermaa ärkamisest ja
pöördumisest Püha vaimu mõjutusel. Ka Saaremaal algas nüüd
ärkamine ja „armo laste" vägevad kiitusepalvused armu eest
Jeesuse lepitamise läbi. Liikumise lähtekohaks oli Upa küla
Kuressaare ligidal, kus kõige enne ärkasid Upa Jüri ja ta naine
Triinu. Ka Gutsleff ise jutlustas siin lahtise taeva all „prohveti
kivilt", ka kodanikke linnast ja isandaid maalt tuli siia kokku.
Gutsleff andis ärganuile, keda ta oli enne katsunud, ka naiste
rahvastele, jutlustamise õiguse ja tellis ka Herrnhutist abilisi, kes
olid enamasti hariduseta isikud, nagu lihunikud, kangrud jne., kel
lele ta kohe andis jutlustamise õiguse kirikus ja eramajades ja ärga
nute hingehoiu.
Oli veelgi teisi hallelasi, kes alguses herrnhuutlaste liiku
misele heatahtlikud olid.

Vähehaaval hakkasid selgemini avalduma mõned vahed
j a l a h k u m i n e k u d j a i s e g i v a s t o1 u d h a l l e l a s t e s t
õpetajate ja herrnhuutlaste vahel. Juba Saksa.jnaal oli pinevus tõusnud Halle ja Herrnhuti vahel (1733), iseära
nis astus Baumgarten Halles (Theol. Bedenken) herrnhuutlaste
vastu välja.
Vastuses Ignatius'e eespool mainitud kirjale (8./VI. 1746)
mainib autor (arvatavasti prof. G. A. Francke) 3./XI. 1746 seda
Baumgarten'i raamatut ja Fresenius'e väljaannet „Nachrichten
von Herrnhutischen Sachen", öeldes, et Fresenius lubanud seda
ka Liivimaale saata (Archiv der Brüder-Unität, mainitud osakond).
Meie maa õpetajatest jäi kriitilisel ajal Hallega rida õpeta-
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]aid ühendusse, informeerides eriti G. A. Francke't ja saades sealt
vastuseid, nagu iseäranis Loder, siis ka Mickwitz, Holm, Krause
j. t. Peab tähendama, et, arvestades meil olevat materjali, otse
kohene kirjavahetus aja jooksul Hallega nähtavasti ikka nõrgemaks
oli jäämas, kuid ajal, mil herrnhuutlaste küsimus põnev oli,
läks kirjavahetus, nagu paistab, eriti G. A. Francke'ga jälle ela
vamaks.
Herrnhuti arhiivis leidub Loder'i kirjavahetust Hallega
(1742—1750) 23 numbrit, nendest 15 Loder'i kirja ja 8 vastust.
Vastused on. nagu arvatakse, prof. G. A. Francke kirjutatud
(ühel kirjal leidubki allkiri „Fr."). Kirjas 14. aug. 1742 tänab
„Fr." (s. o. G. A. Francke) esmalt Loder'i tema hoolekande eest
arstirohtude suhtes. Herrnhuutlaste suhtes kiidab ta Loderi
seisukoha heaks, et ta õigele teele jääb, s. o. et ta herrnhuutlastega tegemist ei tee, et ta nende liialdustest, aga ka mitte nende
tagakiusamistest osa ei võta.
Fr. ise nägevat ikka selgemalt, et herrnhuutlaste asi mitte
õigel alusel ei seisa. Sellepärast on ta ka mõningaid sõpru ja
vendi hoiatanud, sest et sellest kirikule palju kahju sünnib (weil
lauter Unheil daraus in der Kirche entsteht). Kuid mitte kõik
ei võta sellekohaseid tõendusi ja hoiatusi kuulda, nagu see temale
on juhtunud ka superdent Gutsleffiga (wie es mir auch also mit
dem guten H. Superint. Gutsleff gegangen ist). Tuleb päev,
millal tõde avalikuks saab. Jumal pööraku aga oma kirikult
kõike kahju eemale ja ärgu lasku meie ristiusu peatõdesid südame
tõelikust pöördumisest ja Kristuse saladusest selle läbi ilmainimeste ees profaneeruda.
Kirjas 16./XII. 1743 seletab kirjakirjutaja muu seas, et ta
neil päevil Zinzendorfi lauluraamatu 9. ja 10. lisandust on luge
nud, ja imestab, kuidas inimesed, kes Halles on kasvatatud, nagu
h. Blaufuss, võivad sarnasest kraamist maitserahuldust leida (an
solchem Zeug einen Geschmask finden können). Tarvitseb ainult
nende kirju (raamatuid) lugeda, siis ei ole ka enam vajadust
neid ümber lükkama hakata.
Arvestades meie maa kohta käivat materjali saame selles
suhtes vahedest hallelastest Õpetajate ja herrnhuutlaste vahel
järgmise pildi:
Hallelaste meelest oli pöördumise eelduseks arusaamine, et
Kristuse teene välispidine omaksarvamine veel küllaldane ei
ole õndsakssaamiseks (v. H. Gutslaffi kiri 3./I. 1707 ja rootsi
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vangide kiri Tobolskist 20 ./VI. 1713), vaid Õigeks mõistab vaid
elav usk ja Kristuse teene seespidine omaksvõtmine, nii
et sellest välja kasvab Kristuse järel käimine, Jumala kartus,
patukahetsuseheitlus, pessimistlikult hinnatava maailma ärasalga
mine, sisemine ristikandmine Jeesuse järel käies.
Herrnhuutlased tahavad täielikult tugeda Kristuse verisele
teenele, tema verele ja haavadele, mis meile on lepituse saavu
tanud, tahavad armulastena saadud armu ülistada ja mitte käsuõpetust kuulutada, olles oma arvates erilises vahekorras Lunasta
jaga ja lootes nähtavasti erilisele taevaõndsusele. Nad ei vaja
oma optimistlikus meeleolus käsuõpetuse kuulutust ja nad ei
pea lugu «seespidisest ristist" (Sie verwerffen das inwendige
Creutz und haben solche seltsahme Lehren, daB die Menschen
nicht wissen wo aus noch ein, Papperitz'i kiri 10./IX. 1740).
Herrnhuutlased heidavad kirikuõpetajatele, kes nendega ei
harmoneeri, ette, et nad „käsuõpetusejutlustajad" olla, ainult
katekismust mõista, patukahetsusele tahavad sundida, aga armu
suhtes puuduvat kogemused.
Herrnhuutlased tahta, ütleb praost Sutor, õpetajatele meelde
tuletada, et nad hoolsamini ja ainuüksi kuulutaksid puhast evan
geeliumi Kristuse verisest lepitusest, kuna nii palju käsitellakse
käsuõpetust ja selle läbi viiakse ärganud hinged hirmu-olukorda
ja segadusse. Nagu kindralsuperdent Pischer viimaks seletab
oma „Sentiment'is", ei hooli herrnhuutlased isegi 10 käsust (ega
katekismuse õpetusest ülepea, ja rõhutavad selle asemel oma
südametundeid ja näevad neis Jumala vaimu mõjutisi. Kui Pap
peritz herrnhuutlaste moodi „verisest armust" ete. rääkima hak
kas, on G. A. Francke nähtavasti tema tähelepanu mõjuvalt juh
tinud „usu- ja risti-teele" (v. Papperitz'i kiri 2 ./VI. 1742): Pap
peritz tahab rahulduda Püha kirja alusel selle taevaga ja selle
taevaõndsusega, kuhu jõudsid tema armsad Halle õpetajad ja
isad Francke, Antonius, Freylinghausen, Mischke, Zimmermann
(Papperitzl kiri 10./IX. 1740).
Hallelased võisid oma individualistlikkude vaimlistumiseaadete tõttu pöördumisest patukahetsusheitluses ja armuläbimurdes, maailma ärasalgamisest ja ristiteest ikkagi ainult ü k s i k u t e
pöördunute ringe enese ümber koguda, et siis nende kaudu
aegamööda katsuda kogudusi mõjuvalt mõjutada. Juhatus pidi ik
kagi ka pöördunute ringides õpetajate ja usuteadlaste kätte jääma.
Herrnhuutlaste liikumine on rahvalik ja massiline,.
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jutlustavad ja korraldavad ka võhikud ja isegi ilma suurema hari
duseta isikud, nende hulgas on ka naisterahvaid. Soovitavaks
peetakse niisuguseid a b i l i s i k a k o h a l i k u r a h v a e n e s e
keskelt.
Kuna hallelaste otsekohene pietistlik mõju lihtrahva peale meie
maal mitte väga suur ei olnud, paisus herrnhuutlaste liikumine
siin suureks ja rahvalikuks. Herrnhuutlastest õpetajad, käskjalad,
vennad, isegi mõisnikud on lihtrahvale otsekohesemalt rahvaliku
malt ja vennalikumalt suhtunud. Juba konrektor Jae. Ad.
Hirsc-hhausen Tallinnas on huvitatud herrnhuutlastest vendade
rahvalikkusest käsitööliste keskel: nad virgutavad igatüht paraja
sõnaga, kõnelusega ja palvega; nad tulevad inimestele ligemale,
kui seda harilikult kiriku vaimulikud suudavad teha. Jamaja õp.
Hölterhof leidis osalt just sel põhjusel eesti talupoegadelt suurt
poolehoidu ja armastust (v. Beytrage zur Erbauung aus der
Brüdergemeine 1817/1818, lk. 764—766).
Nende äratused ja osadus-avaldused ja koosolekud on vas
tavalt enam välistele meeltele rajatud (v. Mickwitzl päevaraamatu
väljavõte Th. Harnack'i juures, m. t., lk. 145 ja tema kirja välja
võte lk. 152).
Herrnhuutlased on vahetevahel ka hallelastest õpetajate vastu
üles astunud, isegi osalt A. H. Francke vastu, siis õp. Papperitz'i
j. t. vastu (v. Papperitz! kiri 2./VI- 1742). Kui Hölterhof Kures
saare tuli, hakkas ta kohe Saaremaa kirikuõpetajate vastu üles
astuma, ehk küll nende hulgas mitmeid hallelasi oli ja Hölterhof
Saaremaa õpetajaid veel ei tundnudki. Kirikuõpetajaid nimetati
herrnhuutlaste poolt vahel „Paali- ja kõhu-pappideks" (v. Dorpater
Zeitschrift für Theologie und Kirche, XI k., aastakäik 1869,
lk. 488). Kiriku õpetajad kuulutada käsuõpetust, mitte evan
geeliumi, jutlustada lihalikult, kuna herrnhuutlased jutlustada
vaimulikult (v. Liivimaa õpetajate aruanded 1742).
Lõpupoole (enne herrnhuutlaste keeldu) läksid herrnhuutlased
selles suhtes mõnel pool ehk tagasihoidlikumaks ja kainemaks, nagu
G. A. Francke seda üldiselt ja Papperitz seda Saaremaa suhtes
konstateerib. A. H. Francke kohta on nad nüüd rääkima haka
nud, et kui ta veel elaks, siis kutsuks nad ta omale piiskopiks.
Ka olla Saaremaa herrnhuutlaste üteluse järele Herrnhutist üldine
eeskiri antud, et ükski vend „teisiti kui piibliga" ei pea rääkima
(daB sich kein Bruder anders ais mit der Biebel zu reden sich
unternehmen solle, v. Papperitz'i kiri 2./VI. 1742).
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Herrnhuutlaste juhtide ja käskjalgade iseteadlik ülesastu
mine rahva poolehoiul võis ka pietistlikkudele kirikuõpetajatele
segavana tunduda ja kirikukorrale ja kiriklikule elule hädaohtli
kuna paista, nagu Anseküla õpetaja Holmquisfi kirjavahetus ja
vahekord herrnhuutlaste käskjala ja rändjutlustaja kangur Lund'iga
seda näitab, kes Anseküla kihelkonda oli tulnud, külasid mööda
ümber rändas ja inimesi oma poole võita püüdis, neid õpetajalt
ära pöörates ja siis enesekaitseks Hölterhofi ja viimaks ka superdent Gutsleffi appi kutsus (v. Dorpater Zeitschrift für Theologie
und Kirche, Xl k., aastakäik 1869, lk. 456—460).
Loder rõhutab mainitud kirjatöös ühe peapuudusena herrn
huutlaste juures asjaolu, et õpetamata käsitöölised ennast ise
õpetajateks ja hingekarjasteks kuulutavad; kui juba isegi õpeta
tud usuteadlased komistavad, mis võivat niisugustelt õpetamatutelt head tulla!
Ka mitmete teiste õpetajate poolt kuuldub nurinat, et herrn
huutlased lubavad õpetamata meestele ja naistele ja isegi lastele
õpetada ja kirja seletada. Ka Fischer ja Mickwitz ei saa seda
(viimaks enam) heaks kiita.
Tuli liialdusi ja vahel korratusi ja eksimisi ette, entusiastilisi ja ekstaatilisi nähtusi, ümberristimise ja muid lahkõpetusi
(v. näit. Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche, XI k.
(1869), lk. 455, 456; Th. Harnack, m. t., lk. 47, 63, 64, 68, 69,
76, 77, 86). Herrnhuutlased olid üldiselt sel ajalusukujutuste poolest
veel kaunis kirju kogu, kuna nad ju igasuguseid usklikke enese
ümber koguda tahtsid. Arusaadav, et ka siia saadetud vendadel
mõned eriusukujutused võisid olla ja et ehk veel enam kohalik
kudel ärganutel rahvaliikmetel erilised usukujutused võisid kuju
neda, erilised nähtused esineda, nagu mõningaid sarnaseid isi
kuid ja nähtusi ka nimetatakse.
*

*

*

Kuidas herrnhuutlaste liikumist meie maal
mitmelt poolt hinnati viimastel aastatel enne herrnhuutlaste
keeldu, m i s s u g u n e oli h a l l e l a s t e s t k i r i k u - ü l e m u s e
j a -õ p e t a j a t e s e i s u k o h t selles suhtes ja k u i d a s k u j u 
nes vahekord herrnhuutlastega, seda näitavad meile mõningad
kodu maalised hallikalised andmed, milledest mõnda'
siinkohal esildan, esmalt tolleaegse Eestimaa kohta.
K a d r i n a kihelkonna kirikueestseisjad pöördusid ülem-
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maakohtu (Oberlandgericht) poole esitisega ja abipalvega Kadrina
koguduses tekkinud korratuste pärast, süüdistades ka kohalikku
õpetajat, meile juba tuttavat hallelast Nauhaus'i, ja kaudselt ka
isegi konsistooriumi.
28/11. 1742 teatas ülem-maakohus (Schulman, Rosen, sekr.
Riesenkampff) sellest konsistooriumile ja palus teda omalt poolt
juurdluskomisjoni paar liiget nimetada, et ühiselt neile väärnäh
tustele kiire lõpp teha. Konsistoorium (Mickwitz ja Christ. Anton
Ketler, sekr. oli Friedr. Mich. Francke) vastab 26/11. 1742, juh
tides tähelpanu sellele, et usu- ju kirikuasjad alluvad seaduse ja
senise praksise järele piiskopile ja konsistooriumile. Seda peaks
ka Kadrina kiriku eestseisjad teadma. Juhtumisel, kui kirikueestseisjad konsistooriumilt ei peaks tarvilikku abi saama, võiks
nad pöörata kindralkubermangu-valitsuse poole. Ülem-maakohtule
olla küllaldane töö tsiviil- ja politseiasjus määratud.
Ülem-maakohus vastab l/III. 1742, et konsistoorium ei saa
nüüd enam nagu endisel (Rootsi) ajal (kus ülemus oli ühte usku)
kirikuasju ilma rüütelkonnata õiendada ja kirikueestseisjad ei
alluda (nüüd) konsistooriumile.
Ülem-maakohus esitab Kadrina kirikueestseisjate kaebtuse
ühes ülem-maakohtu kirjavahetusega konsistooriumiga kindral
kubermangu valitsusele, paludes ka omalt poolt nende korratuste
kõrvaldamist usu asjus, mis siinmaal on juba ilmsiks tulnud (die
bereits alhier im Lande in der religion eingeriBene Unordnungen),
mis ka kindralkubermangu-valitsusele teada saab olema (Ülemmaakohtu protokoll 1742).
Nii palju näha võib, oli see esimene ametlik aktsioon ilma
liku ülemuse ja valitsuse esindaja ees herrnhuutlaste suhtes meie
maal. Rüütelkonna maapäeval oli küll juba 1740. 9/II ettepanek
tehtud „kirikuseadust revideerida lasta", et kõiki lahkhelisid kõr
valdada x ).
1741. 17/VI oli küsimus asemikkudekogu ees (Ausschuss).
Huvitavad on üksikude kreiside ehk maakondade esindajate arva
mised selles asjas. Harju kreisi esindus arvas, et ülemkirikueestseisjad iga kiriku juures valvaks selle üle, et kirikuseadusevastaseid korratusi ja uuendusi nähtavale ei tuleks. Majoor Budberg pidas tarvilikuks juure lisada, et need õpetajad, kes Sümbolilisi kirju ei ole vandestanud, kohustataks seda tegema, ja tule1) Küsimus anti maanõunikkudekogu ja asemikkudekogu kätte harutada^
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vikus keegi ilma vandestuseta ei ordineeritaks. Ka mitmeid
teiste maakondade esindajaid toetasid seda lisandust.
V i r u m a a k o n n a esindus oli arvamisel, et võimata on
üksi ülemkirikueestseisjate abil kõiki korratusi ja uuendusi, mis
nüüd käimas olla, kõrvaldada, vaid tulla paluda kindralkubermanguvalitsuse abi. Ükski õpetaja ei pea ametisse saama, kes mitte
avalikult ei vandesta Sümbolilisi kirju.
J ä r v a maakonna esindus teatas, et ta mingisugustest korra
tustest ei tea ja sellepärast selle ettepaneku harutusega tegemist
ei tee. Üksikud ühinesid Viru maakonna ettepanekuga.
L ä ä n e maakonna esindus ühines Viru maakonna ettepane
kuga. Ainult kapten Richter seletas, et tema „oma kodus (bey
sich) ühestki korratusest ei tea, vaid palju enam kiidab Jumalat
selle hea eest, mis seal on alganud", sellepärast ei tee ta ette
paneku harutusega tegemist.
Nagu nendest seletustest ehk järeldada võib, oli herrnhuut
laste liikumine sel ajal ehk kõige elavam Viru maakonnas (ka
Kadrina kuulus siia) ja Lääne maakonnas.
18/VI. 1741 harutas maanõunikkude kogu seda küsimust ja
leidis, et kirikuseaduse revideerimine ja erilised järsud sammud
uuenduste mahasurumiseks uusi arusaamatusi võiks välja kutsuda
(den Grund zu neuen Weitläufftigkeiten legen könte). Sellega ei
tahta ta mitte uuendustele uksi avada või vandestamise tarvi
dust eitada. Aga tegelikult olla lugu nii, et viimasel ajal on
väljastpoolt kutsutud õpetajad ordineeritud olnud ja juba välja
maal vandestanud Augsburgi usutunnistuse ja Sümbolilised kirjad.
Ainult 2 on üliõpilastena siia kutsutud. Tulevikus võiks ju kut
sutavaid, kui kahtlus on, tingimuseta kohustada Sümbolilisi kirju
vandestama. Kõiki teisi korratusi kihelkondades ja valdades
võivad ülemkiriku-eestseisjad ja isandad kohtadel ise ära hoida.
Tarbekorral võib sellest teatada ldrikuvisitatsioonil presideerivale maanõunikule, kes juurdluse siis toime paneb, ja kui just
tarvis, võib isegi kindralkubermangu-valitsuse abi paluda (R. prot.
1741, lk. 79. 80. 81. 82). Selle maanõunikkudekogu seisukohaga
ühinesid viimaks ka kreiside esindused peale Viru maakonna
esinduse, kes oma endisele seisukohale jäi. Avaldati veel soovi,
et õpetajate vandestamine avalik oleks koguduse ees. Majoor
Budberg j. t. nõudsid, et vähemalt üks ülemkirikueestseisja vandestamisel juures peab olema (R. prot 1741, lk. 87. 88).
Rüütelkondliku ülem-maakohtu aktsioonist sai rüütelkond kui
13
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niisugune ka muidugi varsti teada. 1742 12/V1 teatab rüütel
konna peamees sellest asemikkudekogule, et läinud talvel on ülemmaakohus kindralkubermanguvalitsusele esitise saatnud herrn
huutlaste pärast (wegen der Herrenhüter): Otsustatakse, selle jä
rele kui esitise sisu teatavaks saab, esineda sama kaebusega
korratuste üle tarvilikul kohal (R. prot. 1742, lk. 71. 72).
14/VI loetakse ülem-maakohtu esitis ette.
Otsustatakse, et rüütelkonna peamees kirjutab doomkiriku
ülemkirikueestseisjatele, et need juurdleks ja valvaks oma ameti
põhjal:
1) et enam ei sallitaks, et igasugused isikud, kes õpetajad
ei ole, konventiikleid tohivad pidada, kuhu mitte igaüks ligi
ei pääse. Kui koguduse seatud õpetajad aga avalikke palvetunde
oma kogudusele tahavad pidada, võib see nagu varemgi sündida;
2) Tuleb kõrvaldada korratused, mis sellest tekkivad, et
võõrad igasugusest seisusest ja igasuguse ametiga isikud õpetavad
ja isegi vahel kantslisse on tohtinud minna;
3) Tuleb kõrvaldada kõik, mis kirikuseaduse vastu käib,
millega siinne vaimulikkond peab täiesti kokku kõlastuma. Kui
tarvis, võivad ülemkirikueestseisjad kindralkubermangu-valitsuse
abi paluda.
Ei peaks 2 kuu jooksul ses suhtes tarvilikke tagajärgi saa
vutatama, volitatakse rüütelkonna peameest rüütelkonna nimel
tarvilikke samme astuma (R. prot. 1742, lk. 74—76).
15/VI kirjutas rüütelkonna peamees (H. von Tiesenhausen)
selles mõttes doomkiriku ülemkirikueestseisjatele (parun von Rosen, parun Stackelberg Hallikult, mannrichter Hastfer) „kiriku
olukorras tekkinud separatsiooni pärast" (ss. lk. 77).
21/IX andis ta sellest seletust. Ülemkirikueestseisjad on
tema kirja saatekirjaga ülemõpetaja Mickwitz'ile üle andnud.
Viimane vastas kirjalikult. See kiri anti ülemkirikueestseisjatelt
(Stackelbergi kaudu) rüütelkonna peamehele.
Kuna selles kirjutises „ei sisaldu positiivselt, et kõik Herrn
huti korraldised edaspidi lõpevad" (dass die gantze Herrenhutsche
Einrichtung künfftig cessiren solte), tehti rüütelkonna peamehele
ülesandeks, kuna määratud 2 kuud on möödunud, pöörduda kind
ralkubermangu-valitsuse poole, et soovitud sihile jõuda.
Kuna jälle korda läks konsistooriumile maanõunikust esi
meest (Ulrich) peale sundida, palus rüütelkonna peamees 24/IX
tema peale pandud ülesanne nüüd selle konsistooriumi esimehe
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peale üle viia, millega nõus oldi. Ulrich lubas püüda seda kõik
teha, niipea kui ta tegelikult ametikohustetäitmisele astub (ss.
lk. 89. 90. 96).
Ülem-maakohtu algatatud aktsiooni puhul päris kindralkubermangu-valitsus konsistooriumilt seletust kaebtuskirja asjus
12/111. 1742 (v. Kub. vai. protokolliraamat).
Kindralkubermangu-valitsus ei saa kaebekirja formaalset
külge igas suhtes heaks kiita, kuid asja sisulist külge ja ta tä
hendust ka riiklise korra suhtes tuleb tal silmas pidada. Kindral
kubermangu-valitsus saadab kaebekirja koopia konsistooriumile
ja soovib teateid saada eriti selle kohta: 1) kuidas lugu on sinodi
hulka võetud võõraste õpetajatega; 2) Mis konsistoorium on tei
nud kaebekirjas nimetatud ja ka muidu teatavaks saanud usukorratuste puhul. 3) Tuleb tingimata tarvitusele võtta niisugu
seid abinõusid kaebtuste puhul, et kirikukord ja välispidine majan
dusime ja muu tsiviilkord joonde seataks. Konsistoorium esitas
pika „Memorial'i", mis kindralkubermangu-valitsuse sissetulnud
kirjade hulgas leidub (1742, prod. 29 Martij 1742).
Konsistoorium seletab peaasjus:
Süüdistused, mis Kadrina kirikueestseisjad kohaliku õpetaja
Nauhaus'i vastu ette toovad, esildagu nad korralises kohtus (in
foro ordinario), mille otsust siis tuleks ära oodata. Mis konsis
tooriumi suhtes affektis on targutatud, on põhjendamata, nagu
seletused 3 punkti kohta seda näitavad:
1. Maanõuniku Ulrich'i erateadaanded korratustest Kadrinas
ei ole konsistoorium mitte tähelepanemata jätnud (nagu kaebtuskirjas süüdistatakse), olgugi et Ulrich'i konsistoorium presiden
diks ega direktoriks kiriku asjus ei saa pidada.
Sinodil võeti see asi kõne alla ja räägiti selle üle eriti õpe
taja Nauhaus'iga. Tema seletused olid nii põhjendatud, et mingi
suguseid teisi abinõusid tarvis ei olnud. Kui aga Nauhaus sino
dilt kodu jõudis ja leidis, et tema äraolekul soovimata nähtusi
(inconvenientien) on olnud, palus tema abi (assistence), mille jä
rele praost Kniper'ile ja õp. Salemann'ile ülesandeks tehti Kadrinas
a Amblas juurdlust toime panna ja asjad korda seada, igatahes
konsistooriumile aruanne saata, mis ka on sündinud.
2. Edasi püütakse kaebtuskirjas teatava sihiga umbusaldust
konsistooriumi vastu külvata (das Consistorium suspect zu machen),
nagu salliks ta «igasuguseid koosolekuid". Küsimus olla, mis13*
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suguseid koosolekuid sallitakse : «Purjutamise-, mängu- ja tantsukoosolekuid" kindlasti ei sallita.
Hinge-ehitavaid koosolekuid aga, mis Püha kirja juhatusel,
apostliku korraldise eeskujul ja meie kiriku proovitumate õpe
tajate heakskiitmisel peetakse, ei sallita ainult, vaid soovi
takse, koosolekuid, kus Jumala sõna rohkesti elab kuulajate
keskel korrapäraselt kutsutud õpetajate juhatusel (hallelaste sei
sukoht), ärganute kogukesi, kes püüavad meie katekismuses usupõhilausena esildatud «pühade osasaamist" (den erweckten Häuflein, so die so hoch gepriesene und in unserm Catechismo ais
ein Glaubens Articul angeführte Gemeine der Heiligen sehnlich
suchet, eine nähere Application und GenuB der Heils Güter mit
getheilet, und folglich der versprochene Seegen einer wahren
Gemeine warhaftig und thätlich von dem Haupte derselben verliehen ward). Ka mis õpetajate ordinatsiooni suhtes kaebekirjas
seletatakse, põhjeneb pahatahtlikel andmeil. Saaks tõestada, et
viimase ülemõpetaja Pegau surmast saadik õpetajate vande asjus
on valjemalt talitatud kui enne, kuigi temaaegne ordinatsioonikord- on tarvitusele jäetud, et mitte ilma põhjuseta lahkheli sünni
tada (damit man nicht ohne Ursache anstöBig würde).
3. Mis puutub sinodi hulka võetud n. n. võõrastesse õpe
tajatesse, siis ei ole loodetavasti nende all mõeldud linna õpetajad
ega ka õp. Barlach Riiamaalt, sest on viisiks, et õpetajad, kes
sinodi ajal siin viibivad, soovi korral luba saavad sinodist osa
võtta. Arvatud on vististi pastor Biefer ja härra Nitschmann,
kui Kadrina kirikueestseisjad kirjutavad, et sinodist ka osa võt
sid tundmatud, kutsumatud, aga vaimuliku rüüs esinenud isikud.
Härra Nitschmann ei ole sinodil vaimulikus rüüs viibinud,
õpetaja Biefer küll, milleks tal kui tõeliselt ordineeritud õpetajal
õigus olla. Nad ei olla ka siin tundmatud, kuna neid juba ligi
2 aastat siin tuntakse. Härra Nitschmann on Halle ülikoolis
korrapäraselt õppinud; Biefer ei ole küll ülikoolis Õppinud, aga
tal on põhjalikud usuteaduslikud ja hingehoidlikud teadmised,
nagu ka ristiusu vanemail aegul kõrgema formaalse hariduse
puudus takistuseks ei ole olnud kirikuametitele saamiseks. On
sada juhust olnud nendega usu üle rääkida ja nende kõnesid
kuulata, nii et neid tõeliselt kaastöölisteks siinmaal pidada võib.
Sinodile on nad võetud, et õpetajad nende kohta selgusele võik
sid jõuda ja nende kooskõlastuse suhtes Augsburgi usutunnis
tusele.
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2) Kui Kadrina kirikueestseisjad oma ametikohust oleks
konsistooriumi poolt määratud juurdlusel täitnud (nagu Ambla
kirikueestseisjad seda rõõmustaval viisil tegid), siis oleks vahest
nüüd kõik juba korras.
Juurdlusele võeti kõik süüdistatud isikud, kuid korratustele
tõuget on andnud ainult 2, nendest on üks väga puuduliku aru
saamisega, kes nüüd juba meelt on muutnud, teine on veel kange
kaelne, aga kohalik õpetaja loodab ka teda parandada. Mis puu
tub eksiõpetusisse, siis ei ole jämedamaid ja raskemaid, mis kaebe
kirjas nimetatud, sugugi leitud, ja ülepea on tähele pandud, et
-enam on teadmatust kui õelust, ja sellepärast on vaid kannatust
ja õpetust tarvis asja paranduseks, mitte aga vitsu ja lööke.
Kuna kohalik õpetaja oma laias kihelkonnas abi palus, saadeti
temale appi tema kälimees usuteaduse kandidaat H e i t z i g, kes
siin mõni aasta edukalt ja ustavalt vanglaõpetajaks oli olnud, nii
ot loota on, et varsti kõik jälle soovitavas korras on.
Ülepea on kirikueestseisjad liialdanud ja asja pahemaks
kujutanud kui ta on; nad on igivana meetodi järele püüdnud
segada riigivalitsust usuasjasse, et nende vägivaldsetele kavatsus
tele ust avada, kuna vaesed hinged midagi vähem ei püüa kui
segadust sünnitada ja on õige kerge aru saada, et paar halba
talupoega, kellest üks ise juba loobus, mitte palju ei saa korda
saatma ega palju ei saa teha (. . . nach der uhralten Methode den
Etat in die Religions Sache zu mischen gesuchet haben, damit
nur ihren violenten Anschlägen eine Thür geöfnet werde,
da doch die armen Seelen, nichts weniger denn eine Verwirrung
darinne zu machen intendiren und gar leicht zu begreiffen, daB
ein paar schlechte Bauren, davon einer schon selber nachgelaBen,
nicht viel ausrichten werden oder können).
Teisal, näituseks Läänemaal, on nii toimetatud, et on osalt
õpetajaid ise juure kutsutud (selle kohta, kuidas neil niisugusel
juhtumisel toimida tuleb, on nad instruktsioone saanud), osalt on,
kui tarvis oli ja seda sooviti, proovituid isikuid nende juure saa
detud, et nad ühes kohaliku õpetajaga asja ajaks.
See korraldus on nii õnnestanud, et kõik korratused idus
on sumbunud ja tulevased sündmatused ära hoitud, nende ase
mele tõeliste kristlaste ja heameeleliste hingede kogukesed (Häuflein) on kogunud.
Edasi seletatakse, et alati, kui Jumal esimesist aegust peale
ilmas ärkamisi mõjustab, saadan ka kõiksuguseid eksitusi ja kor-
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ratusi püüab külvata, et siis viimaste ettekäändel ka head ühes
pahaga eemaldada, tagakiusamisi toime panna, vitsu, lööke, van
gistusi, isegi mõõka ka õigete vastu tarvitusele võtta.
Niisuguste vägivaldsete abinõude tarvitusel lööb tuli ainult
veel lõkkele ja levitab seda, ja nüüd võivad ka eksijad ennast
veretunnistajateks pidama hakata ja aina kasvavad oma isemeel
suses. Kannatuse ja armastusega õpetades saavutatakse taga
järgi, et inimesed kainemaks lähevad ja oma eksitusi ära tunne
vad, õiglased aga puutumatult rahus võivad hinge ehitada ja
kinnitada. Neid inimesi, kes usumeele katte all oma õelust varja
vad, isandate sõna kuulmast keelduvad ja oma vara pillavad, tuleb
küll isandate ja ülemuse võimusesse jätta ja anda, aga alles siis,
kui neid on enne õpetatud ja manitsetud ja hingehoidlikult mõju
tada püütud, ja see kõik asjata on olnud.
3) Ka tulevikus antakse õpetajatele maal niisuguseid ins
truktsioone, kuidas neil niisuguste hingedega tuleb ümber käia,
nagu ka sinoditel sellest on juttu olnud, mida nende trükitud
aktidest näha võib. Niisamuti saadetakse õpetajatele, kel suured
kihelkonnad, soovi korral abilisi juhatusega, et need kelle juures
kõik manitsuse astmed on tagajärjetuks jäänud, isandate ja üle
muse hooleks karistuseks jäetaks. Ainult palutakse selle juures
kindralkubermangu-valitsuselt käsutust, „et taltsutataks mõnede
isandate ülekeeva ja enneaegset ülespidamist, ja õpetajatele takis
tusi ei tehtaks nende kohuste täitmisel, vaid kõik toimetataks
meie Õnnistegija eeskirja järele, kellele hinged on südamele palju
ligemal tema nende eest valatud vere pärast".
Sellele memoriaalile on alla kirjutanud Chr. Fr. Mickwitz ja
A. A. Vierorth, sekr. Friedrich Mich. Francke x )
31./III. 1742 tuli kindralkubermangu valitsusele uus konsis
tooriumi memoriaal, milles esimese punkti all seletatakse ja palu
takse järgnevalt: «Seekordsel väga suurel arvul kokkutulnud
õpetajate koosolekul tõendati, et mitmel pool peetakse peaaegu
kõike ilma erandita praeguses üldises ärkamises kuratlikuks ja
arvatakse, et pahet, nagu seda nimetatakse, tulla löökidega ja
vitsadega eemaldada. Aga et niisuguste toimingute läbi eksivad
meeled palju enam veel kinnitatakse nende eksituses ja kannata1) Selle memoriaali sisuline liigitus järgib, naga näha, kaebtusekirja
punktidele, aga ühtlasi antakse vastust 3-nda punkti all kindralkubermanguvalitsuse kolmele erilisele küsimusele ja nõudele.
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tud löökide järele nad ennast veretunnistajateks Kristuse pärast
peavad, on ilmsiks tulnud mitmesuguste näidete põhjal.
Sellepärast palub keiserlik konsistoorium alandlikult, kindral
kubermangu-valitsuse järgnevatele väljaantavatele plakaatidele
juure lisada kõrge ülemuse eeskiri, et niisuguse meelega inimesi
oma korraliste õpetajate juure viidaks, manitsetaks ja, kui see ei
mõju, selle keiserliku konsistooriumi ette isiklikult toimetataks ..."
3./XI. 1742 andis Eestimaa kindralkubermangu-valitsus herrn
huutlaste asjus pro tempore määrused välja 11 punktis „Revalsches
Mandement wegen der Herrnhuther". Tähtsamad neist olid: tule
vikus ei tohi Herrnhuti emissaarisid (Emissarii) tellida; nende
vendade ja õdede kohta, kes juba siin on, tuleb esitada nimestik;
kõik uued lauluraamatud, piiblitõlked ja muud vaimulikud koolija kirikuraamatud tulevad revideerida enne laialilaotamist; peale
kirikukoguduse ei ole ühelgi kogul õigust koguduse nime kanda
ja ilma ülemuse nõusolekuta liigitusi, reegleid ja ameteid korral
dada ; ei tohi ilma korraliste õpetajateta usukoosolekuid pidada
erimajus või rootsi õpetajamajus; kõigile usukoosolekuile peab
kõigile ligipääs vaba olema; midagi ei tohi kirikuasjus kirikukorra
vastu korraldada ega sallida (v. Aeta historico-ecclesiastica, VIII
k., lk. 291—294).
Peab meeles pidama, et „preesterkond" ja eriti konsistoori
umi liikmed sel ajal veel v õ i t l u s e s s e i s i d r ü ü t e l k o n 
naga piiskopiameti allesjätmise ja episkopaalõiguste kirikule jätmise pärast (milline võitlus alles 1743
rüütlite kasuks riigivalitsuse poolt lõpetati). Meid huvitab siinkohal
asjaolu, e t s u u r o s a h a l l e l a s t e s t õ p e t a j a i d s e l l e
võitluse eesrinnal seisid. Keisrinna nimele 1729
sisseantud kirjale on allakirjutanud: Mickwitz, Vierorth, Hinrich
Gutsleff, Anton Thor Helle, Joachim Salemann, Paul Hoenn, Joh.
Friedr. Gernet. Viimasele, samuti keisrinna nimele 22./II. 1742
sisseantud appellatsioonkirjale on alla kirjutanud: H. Gutsleff,
Mickwitz, P. J. Kniper, Chr. A. Ketler, Chr. Wrede, Vierorth,
Salemann, Gernet, J. H. Henckel, P. Hoenn.
Nähtavale tuleb, et selle võitluse otsustavas lõpujärgus rüü
telkond ei jätnud oma eesmärkideks kasutamata ka herrnhuut
laste liikumise läbi kohati tekkinud elevust, pinevust ja lahkheli
sid, tähendades nüüd oma kirjus riigivalitsusele ja riigipeale, et
vaid vaimulikkudest koosnev konsistoorium on „usu olukorra
kahjuks ja segaduseks" kaasa mõjunud ... Ka sellelt seisukohalt
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vaadates oli rüütelkonna huvides tähelpanu pöörata igasugustele
uuendustele ja korratustele kiriku ja usu alal, kuigi osa rüütleid
herrnhuutlastele iseenesest sõbralikud olid, mis rüütelkonna ena
must mõnda aega ikkagi tagasi hoidis järsude sammude astu
misest.
Nagu varemalt hallelastest õpetajate vastu kõige tagasihoid
likum ja umbusklikuni Tallinna linna-konsistoorium oli
olnud, nii oli nüüd (peale rüütelkonna enamuse) ka Tallinna linna
konsistoorium jälle k õ i g e ä g e d a m h e r r n h u u t l a s t e v a s t u .
õ/VII. 1742 tõusis linnas torm, iseäranis herrnhuutlaste presbiteri
B i e f e r 'i vastu.
Biefer viibis linnas sekretäri proua Nottbeckl majas, mille
mõningad kodanikud ümber piirasid. Mickwitz palus talle kindralkubermangu-valitsuselt kaitset. Saadeti „translateur Prawe"
bürgermeistri juure ja siis Nottbeck'i maja juure käsuga, et Biefer
vabalt lastaks Toompeale, kus kõik, mis neil tema vastu on ette
tuua, harutusele võetakse. Nii talutas Prawe Bieferi vabalt Toom
peale Vierorth'i korteri. Siis saadeti kubermangu-vahtmeister
Stössel tema juure käsuga, et ta ühelegi koosolekule ei läheks
ja ülepea mitte allalinna. 7/VII kuulati ta üle.
9/VII kutsuti ta jälle ette ja seletati talle, et tema läbikäimine
inimestega ärevust välja kutsub ja sellepärast tuleks tal siitmaalt
vaikselt lahkuda ja mitte enam tagasi tulla. Biefer tahaks Wolmari kaudu Riiga minna. Selleks antakse talle vastav pass ja
vaba kaitse (Kub. valitsuse protokoll 1742, lk. 395—397. 408. 409).
9/VII kirjutab kindralkubermangu-valitsus aga ka linna magistraadile ja avaldab rahulolematust, et 5./VII. Nottbecki maja
juures on korratust tehtud inimese vastu, kelle vastu linna poolt
ei ole siitsaadik mingit kaebtust tõstetud. Nõuab asja juurdlust
ja aruannet, et süüdlasi vastutusele saaks võtta (Kindralkubermangu-valitsuse protokolliraamat 1742).
12./X. 1742 avaldasid 2 raehärrat (Wilcken ja Beck) magistraadi ja terve kodanikkonna nimel palvet kindralkubermanguvalitsuses, et mõlemale doomkiriku õpetajale valjult ära keelataks
ennast segada linna kogudustesse, aga neid ka manitsetaks, et
nad lõpetaks ka Toompeal herrnhuutlaste sekti ja nende koosole
kute sallimise ja mis muidu kirikuseaduse vastu käib.
Kindralkubermangu-valitsus kirjutaski sellest doomkiriku
õpetajatele 12./X. 1742 ja palub neid vastavalt senisele korrale
ennast mitte segada linna kogudustesse ja ka Toompeal mitte
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lubada uuendusi kirikuseaduse vastu. (Kindralkubermangu-valit
suse protokoll 1742, lk. 671 jj).
12./X. 1742 sai lossifoogt käsu järele vaadata ja kuulata,
kes elab doomkiriku taga olevas n. n. rootsi õpetajamajas ja kes
seal koos käivad ja mis koosolekud need on (ss. lk. 674. 675).
14./X. 1742 kirjutab kindralkubermangu-valitsus linna magistraadile ja teeb etteheiteid, et nad 12./X. doomõpetajate vastu
kaebtust tõstavad ilma tarvilikkude tõestavate andmete esitamata,
liiategi et nemad sealjuures ka omalt poolt ennast segasid doom
kiriku jurisdiktsioonisse oma nõudmistega. Nõuab tõestavat põh
jendust sellele sammule (ss. lk. 685—687).
Oma päevaraamatus kirjutab Mickwitz nende sündmuste pu
hul: „Die Stadt fuhr gewaltiglich zu, setzte zwei Prediger, einen
jeden aus bestimmten Ursachen ab, wandte sich an den Doni und
verklagte uns beide (tähendab teda ja Vierorth'i) coram protocollo.
Damit brannte es auch hier los" (v. Th. Harnack, m. t, lk. 148).
Praost S u t o r teeb Mickwitz'ile, kui see herrnhuutlaste
vastu energilisemalt üles astus, kibedaid etteheiteid ja süüdistab
teda inimestekartuses ja äraandlikkuses.
Heakskiitvalt ja julgustavalt aga kirjutavad sel puhul Mickwitz'ile Tartust J o h a n n P f l u g (26./X. 1742) ja Riiast J o h a n n
Lo der (jaan. 1743).
Samal 1742 aastal sai aga hallelane õp. Wrede linna superdendiks, millest juba järeldada võib, et ka tema herrnhuutlaste
vastane oli ja see ühine vastolu ligindas ortodokslasi ja niisugu
seid hallelasi üksteisele.
*

Liivimaal algas sarnane vastolu natuke hiljem. Liivimaa
kindralkubermangu-valitsus seletab 27./IV. 1743 ametlikult, et ta
kuni 1742 midagi ei ole herrnhuutlastest teadnud, siis olla mõned
aadlimehed maanõunikkude-kolleegiumile sellekohaseid teateid
andnud, mille järele maapäeva poolt juurdluskomisjoni nimetamist
soovitud. Ka ülemkonsistoorium oli juurdluskomisjoni soovi aval
danud. Moodustatigi siis 2 vaimulikust ja 2 rüütlist ja sekretärist
koosnevat 2 juurdluskomisjoni, üks eesti ala jaoks (Võnnu kihel
konnas), teine läti ala jaoks (Volmaris). Eesti ala komisjon oli selle
kirja ajal töö lõpetanud, läti ala komisjon veel mitte. Ametlikus kirjas
ll./XI. 1743 mainitakse, et juurdluskomisjonide töö on lõpetatud ja
protokollid esitatud kindralkubermangu-valitsusele (Liivimaa kind
ralkubermangu valitsuse väljaläinud kirjad 1743, Tartu Keskarhiiv).
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Näib, et selles asjas ka Eestimaa rüütelkonna liigetelt selle
kohaseid mõjutusi saabus. Aeta historico-ecclesiastica, VIII k.,
lk. 288. 289 on sellelaadilise kirja katkend juunist 1742 ära trü
kitud, kus räägitakse Eestimaa rüütelkonna sammudest herrn
huutlaste vastu, mainitakse, et ka Saaremaa rüütelkond samuti
tegutseb ja avaldatakse lootust, et ka Liivimaa rüütelkond neid
ei saa sallima, kui neid seal leidub.
Liivimaa maapäeva otsuses 1. juulist 1742 motiveeritakse
uurimiskomisjoni vajadust sõnadega: „Da auch die Secte der
sogenanten Mährischen Brüder oder Herrnhuter im Lande sehr
überhand nimt und mancherley Unordnungen und Verwirrungen
im Lande anrichten sollen . .
3. juulil 1742 on maanõunikkudel kindralsuperdendiga nõu
pidamine, et ka ülemkonsistoorium paluks uurimiskomisjoni asu
tamist, niisamuti lepitakse viimaks kokku selle palutava uurimis
komisjoni koosseisu suhtes; 8/VII. 1742 esitatakse rüütelkonna
poolt kindralkubermangu-valitsusele sellekohane „Memoriale" (v.
Landtags Recessen 1742 vastava kuupäeva all, Valsts archivs Riias).
5. juulil 1742 nõudis kindralsuperdent hallelane J. B. Fischer
kõigilt Liivimaa õpetajailt aruandeid selle kohta, mida igaüks neist
teab määri vendade ja õdede ja nende poolehoidjate liikumisest,
õpetusest ja ülespidamisest omas kihelkonnas, ja mis talle sellest
naaberkihelkoridade suhtes on teatavaks saanud. Aruandeid esi
tati 6 nädala jooksul 85 (Bruiningk'i järele, Das Geschlecht von
Bruiningk in Livland, 1913, lk. 147) rp. 87 kihelkonnast (Valsts
archivs' nimekirja järele). Need aruanded on veel Riias olemas
nime all: „Berichte der Prediger Livlands an das Livländ. Oberkonsistorium a. d. J. 1742 über die Herrnhutische Brüdergemeinde",
2 vihus: vol. I — Liivimaa eesti alalt, vol. II — Liivimaa läti
alalt. Niisamuti on samal kohal olemas hiiglapaksud „Protocolla
der Herrenhutischen Commission", Vol. I. II (kõige enam võtab
neis ruumi juurdlus Volmaris).
Enne kui Volmari komisjon oma töö oli lõpetanud ja aru
anded olid esitatud, ilmus kõigekõrgem käsukiri 16/IV. 1743
(asekuberner Jeropkin'ile), mis käskis sulgeda herrnhuutlaste pal
vemajad ja ära keelas nende (sala-) koosolekud.
Arvamine nagu oleks kõigekõrgem käsukiri, mis herrnhuut
laste liikumise keelu alla pani, ja teated herrnhuutlastest ainu
üksi krahvinna Zinzendorfi palvekirjast tingitud olnud x ), ei ole
1) V. Harnack, m. t., lk. 82 j.
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juba iseenesest tõenäoline ega hästi mõeldavki: Kuidas võiks
palve, mis kaitset ja usuvabadust vastavalt Peeter I käsukirjale
palub, hoopis vastupidist, nimelt keeldu välja kutsuda, kui ole
tada, et riigivalitsusele küsimus seni täiesti võõras olnud ja ta
otsustanud ainult palvekirja põhjal 1 ).
Nii arusaamatult ja põhjendamatult Vene valitsus ikkagi ei
võinud toimetada.
Teatavaid informeerivaid ja informeerida tahtvaid materjale
oli valitsus ikkagi siitpoolt selles asjas saanud, nagu see teatud
olukorral loomulik oli ja eespool nägime 2 ).
Seda avaldab osalt ka käsukiri ise. Kui siin öeldakse Lii
vimaa herrnhuutlaste suhtes: „0H0e bhobb npoH3meaniee 3jio
3^05 nucbMHHHaro aoHouiemfl
o ceõi) He lorfeerb", siis
käib see Liivimaa kubermangu-valitsuse ametliku aruande kohta:
käsukirjas mainitakse ja eeldatakse nimelt olukordi ja süüdistusi,
milledest proua Zinzendorf'i kirjus juttugi ei ole ja ei võinudki olla,
näit. et herrnhuutlaste koosolekuid salaja peetakse, et on talu
poegi, kes herrnhuutlaste õpetuse tõttu isandatele enam sõna ei
kuule ja palve ettekäändel oma tööd maha jätavad (oHNe KpecThHHe
t&mi. pa3BpaHj,eHHHMi> y^emeMt npHBe^eHH bt > Henocjiymame
UOM -femilKOMT) H HSB^TOMT) MOJIHTBH H0JI2KHLM CBOH paÕOTH nOKH-

jjarorL, v. PyccKift ApxuBt, 1869, veerg 1391. 1392).
1744 suleti Zinzendorfile ja ta käskjalgadele karmilt riigi piirid.
Liivimaa kindralkubermangu-valitsus nõudis ülemkonsistooriumilt arvamiseavaldist. Viimase soovil kutsuti «Sentimenti" val
mistamiseks juure vaimulikke väljaspoolt ülemkonsistooriumi, nagu
selgub Liivimaa kindralkubermangu-valitsuse kirjast 1743. 4/X
Sangaste õpetajale praost Kauscherfile (v. Liivimaa kindralkuber
mangu valitsuse väljaläinud kirjad 1743, Tartu Keskarhiiv).
Sellepärast peab „Sentimentis" ikkagi ka teiste arvamisi ja
mõjusid arvestama peale Fischer'i oma. Ometigi peab siiski vä
hemalt eeldama, et Fischer viimaks igatahes sentimenfi nõud
mistega ühines.
Selles „Sentimentis" 23. novembrist 1743 asub ülemkonsistoorium palju valjumale seisukohale herrnhuutlaste suhtes kui
siiamaani ja läheb kaugemale kui valitsuse käsukiri. Siin tehakse
1) v. proua Zinzendorfi 2 kirja, Aeta historico-eeclesiastica VIII köide,
lk. 916-923.
2) v. ka H. P 1 i11, Briidergemeine und die lutherische Kirche in Livland,
1861, lk. 123 j., ja H. Bruiningk, m. t., lk. 148.
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Järgmised ettepanekud: l) Välismaalised vennad kõik maalt välja
saata; 2) kirjavahetuse keeld nendega ja nende raamatute keeld;
3) kõigi palvemajade ja asutiste konfiskeerimine; 4) kõigi herrn
huutlaste õpperaamatute ja lauluraamatute konfiskatsioon; 5)
nende kassade ja korjanduste konfiskatsioon vaestemajade heaks;
6) vastutusele võtta kõik kirikuõpetajad, kes herrnhuutlasteks on
hakanud või neid on soodustanud.
Rüütelkond oli juba varem (1743 17/IX) kindralkubermanguvalitsust palunud, et kõik määri vennad (väljamaalased) maalt välja
saadetaks, omamaalised kirikuõpetajad, kes herrnhuutlaste poole
hoidsid, vastutusele võetaks ja kõiki, kes selles korratuses süüdi,
kohustataks tasuma rüütelkonnale selle kulud : 1000 riigitaalrit
(eriti uurimiskomisjoni töö tasu). Niisamuti tehti rüütelkonna
saadikule Peterburis (v. Klingstedt) korduvalt ülesandeks valje
mate nõudmiste läbiviimisele herrnhuutlaste suhtes kaasa mõjuda.
Kindralkubermangu-valitsus ei ühinenud mitmete niisuguste
ettepanekutega Öeldes, et keiserlik majesteet omale lõpuliku otsuse
on reserveerinud ja sellepärast uurimiskomisjoni aktid Peterburki
saadeti.
Pärast J. B. Fischer'i surma (-j* 1744) sai kindralsuperdendiks
herrnhuutlaste äge vastane Paistu õpetaja Jacob Andreas Zimmermann (1745—1770).
Juba 19/XII 1745 kirjutab ta maanõunikkudele paludes nende
toetust selleks, et seni täitmata jäänud nõudmist läbi viia üle- .
muse ees, et välismaalised vennad maalt välja saadetaks (um
Abschaffung beregter mährischer Brüder anzuhalten), kuna need
salamahti siin edasi tegutsevad, kuigi see keelatud on (v. Jahresakten 1745, vol. XXXIII, nr. 358). Selles mõttes kirjutab rüütel
kond kindralkubermangu valitsusele (ibd. 1746. vol. XXXIV, nr. 18).
26/1 1747 kirjutab kindralsuperdent uuesti maanõunikkudele
samas asjas ja lisab herrnhuutlaste salasepitsuste tõestuseks juure
Saaremaa venna Fritsche kirja ja päevaraamatu herrnhuutlasest
arst Krügelsteinile*), paludes toetust endisele palvele võõraste
vendade väljatoimetamise kohta (um Ausschaffung der fremden
Brüder) ibd. 1747, vol. XXXV, nr. 27). Maanõunikkude kollee
giumi endisele palvele palutakse nüüd uuesti selles mõttes käiku
anda (ibd. 1747, vol. XXXV, nr. 31).
Peale hallelasest kindralsuperdendi J. B. Fischer'i seisukoha
1) Selle kirja oli kindralsuperdendile saatnud maapeamees v. Adlerflug.
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võtu ja tegevuse herrnhuutlaste suhtes huvitavad meid siin ka
teiste hallelastest kirikuõpetajate seisukohad herrnhuutlaste suh
tes. Need seisukohad saavad meile teatavaks eriti ülalmainitud
aruannetest, milliseid Liivimaa õpetajad herrnhuutlaste asjus ülemkonsistooriumile esitama pidid suvel 1742.
Harnack'i järele (m. t., lk. 59 j.) on 83 aruandest herrnhuut
lastele soodsad 12, 43 on vastupidisel seisukohal, 28 on kas kõi
kuval seisukohal või ei ole neil herrnhuutlaste suhtes midagi tea
tavaks teha.
Bruiningk'i järele (m. t., lk. 147) on 85-est aruandest 50 ilma
suurema tähenduseta, kuna suurem osa neist ainult konstateerib,
et nende kihelkonnis määri vendi ei ole ja ei avalda oma isik
likku seisukohta, väiksem osa neist 50-nest avaldavad küll oma
eitavat seisukohta või aga ka heatahtlikkust, aga nende otsused
ei põhjene nende oma sõnade järele mitte oma enese äranägemisil ja kogemusil. Ülejäänud 35-est on Bruiningk'i järele 16 herrn
huutlaste vastu sihitud, 19 avaldavad neile kiitust ja poolehoidu.
Nagu jaotusest näha võib, ei ole liigituse alus mõlema õpetlase juures
täiesti ühesugune, kuna Bruiningk ka seda arvestab, kas avaldatud
seisukoht põhjeneb oma kogemusil või aga enam ainult kuuldusil.
Niisamuti tuleks meil aga siis ka veel arvestada seda, kas on teata
vas aruandes tegemist isikliku poolehoiuga või enam erapooletu
heatahtlikkusega, isikliku vastasusega või objektiivse arvustusega.
Missugused on siis Liivimaa pietistlikkude kirikuõpetajate
seisukohad herrnhuutlaste suhtes ? Esmalt vaatleme niisuguste
pietistlikkude kirikuõpetajate seisukohti, keda meie juba oleme
kohtanud hallikalise materjali esildamisel, siis ka veel mõnede
niisuguste pietistlikkude kirikuõpetajate seisukohti, kellest esildatud hallikalises materjalis ei ole seni juttu olnud.
Kambja õpetaja praost S u t o r seisab herrnhuutlastele väga
ligidal. Oma aruandes (29/VII 1742) ütleb ta, et ta neist midagi
paha ei tea. Christian David'i ja Biefer'i on ta tundma õppinud
kui isikuid, kes esinevad «apostlikus vaimus ja väes". Herrnhuut
laste liikumine paneb õpetajatele südame peale, et nad usinamalt
ja ainuüksi kuulutaks Kristuse verise lepituse puhast evangeeliumi.
Mis puutub herrnhuutlaste elukommetesse, siis torkavat
haruldasena (singulair) silma südamlik läbikäimine alamast soost
ja kõrgemast soost isikute vahel.
Antsla-Urvaste õpetaja Quandt seletab, et herrnhuutlased
on kooskõlas meie puhta evangeelse Luteruse usuga.
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Oma elukommetes on nad rõõmsad Issandas. Herrnhuti
käskjalad, keda ta tunneb, on kõik nende kutsel siiamaale tulnud,
kelle juures nad asuvad.
Nende korraldised ei käi Püha kirja ega Sümboliliste kirjade
ega kristliku õpetuse vastu. Häda ja armastus ärganuid hingi
edendada on teda ajanud neid korraldisi tarvitusele võtma. Juba
6 aasta eest, s. o. enne herrnhuutlaste tulekut, tõusis siinsete
eestlaste keskel ärkamine ja ärganute arv tõusis järjest mõne
saja peale. Kuna ta üksi laialdases kihelkonnas ei saanud kõike
korraldada, tuli ta oma südames mõttele liigitada ärganud väikes
teks kogukesteks ehk seltsideks ja 5, 6 või 8 kohta määrata
nende eneste keskelt ülevaatajad, kes umbes kord nädalas ärga
nute seisukorrast temale pidid aru andma. See kõik olla Luteri
mõtetega, sõnadega ja kavatsustega kooskõlas. Niisugusel toi
mingul on ta pilgud siis pöördunud määri vendadele ja eriti on
ta õpetaja Biefer'i appi palunud.
Roopa õpetaja praost Spreckelsen seletab ka oma aru
andes (31/VII 1742), et edenumate hoolekandeks on tarvilikud
erilised tunnid ja liigitused. Ta hoiab, nagu Kremooni õpetaja
Grüner oma aruandes seletab, herrnhuutlaste poole.
Sedasama seletab ka Friedrich Justin Bruiningk,
kes 1707. a. Narvas sündis pärastise Liivimaa kindralsuperdendi
pojana, õppis Jeena ülikoolis ja siis viibis la. ka Halles isa
soovil. Oli Volmari õpetaja 1735—1746. Vähehaaval ligines ta
herrnhuutlastele ja ühines viimaks nendega (t oma Vesselshofi
mõisas 1774).
(J oh. K a s p a r B a r l a c h kuulus juba enne oma introdukt
siooni Volmari diaakoniks (1736) herrnhuutlaste hulka).
Sutor, Quandt, Spreckelsen, Bruiningk, Barlach ja Dahleni
õpetaja Sielemann esinesid valitsuse ees protestiga uurimiskomis
joni vastu; apelleeriti ka Riigi-justiitskolleegiumile (nov. 1743),
kuigi asjata.
Herrnhuutlaste sõber oli Blaufuss, kes ka pärast herrnhuut
laste keeldu herrnhuutlaste suhtes nõudis: audiatur et altera pars.
Suure-Jaani õpetaja Johann Christoph Gutsleff
esineb oma aruandes (27/VII 1742) herrnhuutlastele sõbralikuna.
Ta räägib, et ta on lugenud mõnda nende õpetusraamatukest ja ei
ole midagi leidnud, mis jumaliku tõe vastu oleks. Ta räägib
samas mõttes ka oma venna superdent Gutsleffi palvetundidest
Kuressaares ja sellekohastest sündmustest Tallinnas.
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Rannu õpetaja Me d er seletab oma aruandes (18/VII 1742), et
ta umbes 5 a. eest herrnhuutlaste raamatukest (mis Leipzigis trüki
tud) lugenud, mis hinge-ehitavalt temasse olla mõjunud. Selle jä
rele on ta Kambjas ja Antslas Christian David'iga, stud. Francke'ga
ja Hasse'ga ja veel 2 Õppimata vennaga (Rudolf ja Morgener)
tutvunenud ja herrnhuutlaste korraldistega, millistega Sutor ja
Quandt tahtvat hingesid patu-unest äratada, ärganuid heade
korraldiste abil edendada ja ärganuid sõnakuulmises ülemusele
ja isandatele hoida.
Õigeksmõistmise õpetuses on herrnhuutlased Luteriga koos
kõlas. Nad on rõõmsad Issandas ja ei pea ilmarõõmust lugu.
Kokkupuutumisel nendega ei ole ta leidnud, et nende kohta
käivad juttud (Historgens) õiged oleks. 1 )
Kremooni hailelasest õpetaja Johannes Justin (rp. Justus)
(irüner (1729—1756) on herrnhuutlastega juba väljamaal tutvu
nenud, nagu ta oma aruandes seletab, muu seas ka Zinzendorfiga.
Esimesed herrnhuutlastest käskjalad Liivimaal (Christian David,
Grasmann ja Timotheus) külastasid teda Ila. eest sõidul Volmari.
Kuigi ta nende vend ei ole, peab tunnistama, et ta Saksamaal
ega Liivimaal nende õpetuses ei ole eksitusi ega elus pahandavaid külgi märganud. Määri õdesid ta ei tunne. Tema kihel
konnas ei ole herrnhuutlasi. Ka naaberkihelkondades ei tea ta
kedagi, kes nende poole hoiab, peale praost Spreckelsen'i.
Herrnhuutlastele on üldiselt heatahtlik ka Palamuse ja Laiuse
pietistlik õpetaja Eberhard Reimers (1716—1756). Oma
aruandes (20/VII 1742) räägib ta Palamuse kohta prl. v. Buddenbrock'ist ja tema tundidest. Et liikumist õiges roopas hoida, on
ta pidanud avalikke ja salajaid hoiatusi jagama. Laiuses on mõned
talupojad koosolekuid pidama hakanud, äratust saades Tormast.
Ta on neid palvekoosolekuid lubanud nende järele valvates ja
märgates, et nende kaudu palju head talupoegade keskel sünnib.
Välismaalisi herrnhuutlasi neis mõlemis kihelkonnis seni ei ole olnud.
Hargla õpetaja D. Hövel on herrnhuutlaste suhtes enam
1) Tarvastu õpetaja Johann Friedrich Körberi aruande järele on herrnhuutlaste-sõbralikud Eestimaal: Mickwitz, Vierorth., Gonsior, Schmid, Bornwasser. Kelch; Liivimaal: Sutor, Quant, Barlach, Meder, Frost, ev. Bruiningk.
1743. a. kõigekõrgem käsukiri mainib, et herrnhuutlaste majade suuremad
ehitused on Tartu ümbruses. Proua Zinzendorf avaldab oma kirjas keisrinna
Elüsabetile 4/II 1743 soovi, Kriimanni-Brinkenhofi Liivimaa herrnhuutlaste kesk
kohana näha. Herrnhuutlasi olla (ütleb Vastseliina õpetaja aruanne) iseäranis
Urvastes, Kanepis, Kambjas, Võnnus, aga ka Põlvas, Rõuges).
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v ä h e m h e a t a h t l i k u l seisukohal. Ta seletab oma aruandes

(19/ VII 1742), et ta 2V 2 a. eest Urvastes õpetajamajas herrnhuutlase

Kriegelstein'iga x ) kokku on puutunud ja temalt seletust pärinud selle
kohta, mis nende õpetusest ja elust räägitakse, et selgusele jõuda,
kas see kõik tõsi on, mis ta neist on kuulnud ja lugenud.
Kriegelstein tunnistas paljud „punktid" vastaste laimduseks, pal
judele andis ta seletuse, mis HöveFi rahuldas. Ka pärast on
herrnhuutlaste poolehoidjad, kellega ta rääkinud on, Kriegelstein'i
seletusi kinnitanud ; sellepärast vaikib ta juttudest (Historichens),
millede põhjendamatust ta vahel on ära tundnud.
Serbeni õpetaja Christian David Lenz räägib (29/VII 1742)
oma kokkupuutumistest herrnhuutlastega (eriti Volmaris) enam
vähem heatahtlikult, mainides ka nende head muusikalist külge.
Pärnu eesti koguduse õpetaja praost Salomo Henr.
Vestring teatab oma aruandes, et temal herrnhuutlastega pole
tutvust olnud; ta on kuulnud nende armastusesöömaaegadest ja
mitmesugustest tundidest (hingeehitus-, kosutus-, osadustunnid).
Kuid selle kohta ei ole tal kindlust ja siin maksab ütlus: laudatur ab his, culpatur ab illis.
Püha Maarja ehk Kursi kihelkonna (St. Marien) õpetaja
Heinrich Johann FaB teatab, et Jumal on seni kihelkonna
„eksivaimude" ja nende õpetuse eest hoidnud.
Otepää Õpetaja Cl are teatab oma aruandes (2/VIII 1742),
et tema kihelkonnas herrnhuutlasi ei ole, väljaarvatud Ilmjärve
küla Antsla piiril, kust mõned üksikud Antsla palvemajas käivad,
kohalikku teenistust halvaks panevad ja oma töö hooletusse jäta
vad. Oma köstri jutustuse järele, kes seal käinud pealt vaatamas,
kirjeldab Clare Antsla palvetunde, mida peetavat umbes 4 nädala
tagant, enamasti laupäeviti, millistest osa võtavad mõni sada ini
mest: isandad, Kambja, Rannu, Rõngu, Paide õpetajad (peale
kohaliku), üliõpilasi ja talupoegi. Õpetaja Quandt olla vendade
kirju ette lugenud, siis palunud; lauldud tundmata laule, üks
talupoeg pidanud kõne; viimaks kirjutati üks naine ja üks talu
tüdruk nimekirja. Lõpuni ei ole köster jääda võinud; toimingud
on ööni kestnud.
Äksi õpetaja Carl Gustav von Staden, (1725—1744)
kes Tallinnas sündis 12 /XI 1700 ja õppis Halle (ja Jeena) ülikoo
lis fj 1750. l/V Tartu eesti koguduse õpetajana) asub oma aru
andes (6/VIII 1742) samuti herrnhuutlaste-vastasel seisukohal.
1) Seesama nimi, mis: Krügelstein.
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Ta seletab järgmist:
1. Herrnhuutlaste poolehoidjatele on omane teatav indifferentism: usuvahed ei takista nende vennastusse kuulumast, kui
aga alistutakse nende asutistele ja põhikorrale.
2. Nad häbenevad ennast nimetada luterlasteks, vaid nime
tavad ennast määri vendadeks.
3. Suurem osa neist arvab, et inimene selles elus võib jõuda
teatavale käsuõpetuslikule täiuslikkusele, nii et ta ei tunne enam
kiusatusi patule.
4. Nad panevad halvaks ja teotavad korrapärast õpetaja
ametit; õpetajad jutlustada käsuõpetuslikult ja ei kuuluta õiget
evangeeliumi; nemad rõhutavad vaid usuvilja, ilma et kuulajaid
Kristuse juure juhitakse. Ei olla tarvis rõhutada käsuõpetust ega
patukahetsust, vaid inimesi tuleb otseteed juhatada Kristuse juure.
5. Nad panevad halvaks Püha kirja ja teisi hingeehitavaid
vaimulikke raamatuid öeldes, et need olla kargud, milliseid ei
vajatavat, kui omatakse Õnnistegijat.
6. Paljud neist teevad Õnnistegija pilkeobjektiks, kuna neil
suus on alatasa sõnad : „Tall", Õnnistegija, aga ise ei avalda usu
vilja ja tugevad vaid oma „sisemisele tundele".
7. Neil on tarvitusel Herrnhuti lauluraamat.
8. Nende korraldistes on palju, mis näib ebasünnis olevat.
9. Nad on „südame-avangu" tarvitusele võtnud.
10. Peavad osadust vaid nendega, kes igas tükis nendega
üksmeelsed on.
11. Nad ei tee mingit vahet isikute vahel seisuse, ameti
ja sugu poolest. Nad teevad ühinemise oma asutistega mööda
pääsemata vajalikuks. Kes nende asutistega ei ühine, neid pea
vad nad valgustamatuiks, jumalavallatuiks ja taassündimatuiks.
12. Nende juures õpetavad õpetamata ja kogemusteta mehed,
lobisejad naised ja isegi teadmisteta lapsed.
Trikateni õpetaja Gotthard J oh. v. Dietz (1739—1780),
kes ka hallelaste hulka kuulub, asus täiesti herrnhuutlaste-vastasel seisukohal. Tema seletas oma pikas aruandes (28/VII. 1742,
vol. II, lk. 151—160) umbes järgmist: Herrnhuutlased tahavad
koguda ecclesiolas in ecclesia.
Herrnhut saadab seks oma soovi ja liisu põhjal isikud siia
maale.
Need talitavad meie usuliste keskel küsimata oma enese
korralduste järele, ilma ühendusse astumata selle maa usulise
14
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põhikorraga, nii et aja jooksul ainult püsima võib jääda kas meie
või herrnhuutlaste kirikline põhikord.
Nad tahavad Volmaris erilist herrnhuutlaste direktooriumi
rajada, vähemalt Lätimaa üle. Nad soovivad, et ka õpetajad en
nast paenutaks nende koguduse armu alla.
Dietz kordab ja rõhutab nende suhtes neid sõnu, mis kindralsuperdent on rääkinud praeguse praosti (Bruiningk'i) intro
duktsioonil : „ teised on töötanud ja teie olete nende lõikusele tul
nud". Ta juhib tähelpanu sellele, et siinmaal juba 50 aastat
tuntakse, mis jumalaõnnis eluviis on ja vaimulik preestriamet
(tähendab hallelaste läbi) ja ei ole seda alles herrnhuutlased kuu
lutama hakanud, nagu nad hooplevad. Nende arvele tuleb aga
palju niisugust kirjutada, mis just selle õnnistuse kasvamist segab.
Nende meelest ei maksa ka piiblid, katekismused, käsi- ja
lauluraamatud miskit mõne raamatukese vastu herrnhuutlase sulest.
Tähendab, selle aruande mõttes ei olnud koostöö herrnhuutlastega siinmaal enam mingisugusel kujul võimalik.
*

Saaremaal alustas sõjakäiku superdent Gutslaffi ja herrn
huutlaste vastu kõige enam õp. Bonge, eriti oma broshüüriga:
„Prüfung der Geister". Selle kirjatöö oli ta Saaremaa rüütel
konnale pühendanud, neid herrnhuutlaste vastu üles kutsudes,
ehk küll Saaremaa rüütelkonnal ja maanõunikkudel seaduse järele
„mingisuguseid õigusi kirikuasjus ja õpetuseasjus ei ole", nagu
konsistoorium seletab (v. Dorpater-Zeitschrift für Theologie und
Kirche, XI k. 1869, lk. 472). Rüütelkonna peamees Otto Fried
rich von Vietinghoff laskis Bonge broshüüri omal kulul trükkida
ja asus superdendi-vastasele seisukohale. Et tülid kasvasid Õpe
tajate vahel ja eriti superdendil mitmete õpetajatega, moodustati
ka siin juurdluskomisjon 16/IV 1743 Liivimaa komisjoni eeskujul,
nagu Liivimaa kindralkubermangu valitsus sellest superdent
Gutslaffile kirjutas 24/11 1743 (v. Liivimaa kubermangu valitsuse
väljaläinud kirjad 1743, Tartu keskarhiivis).
Hallelastest Õpetajad ei toetanud sugugi või ei toetanud
küllaldaselt oma superdenti, kuigi juurdluskomisjon (millesse
kuulus teiste hulgas k a hallelane Õpetaja D a v i d J o h a n n
R a h r) ettepaneku tegi, Saaremaa õpetajatele H o1 m 'iie, P a p p e r i tz 'iie ja Reuter'ile noomitus anda ja endise superdendi
Metzold'i poeg stud. Metzold maalt välja saata ühes Herrnhuti
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käskjalgadega. Iseäranis vastase tunnistusega superdendi vastu
esines selle endine informaator ja tolleaegne Kuressaare koolirektor
hallelane Johann Gottfried Arndt (ibd. lk. 501. 502).
Lugu lõppes viimaks sellega, et Gutsleff, Hölterhof
ja Herrnhuti hoolekandja stud. Johann Gottlob Fritsche, kes väi
kest lastekasvatusasutist hooldas 1742. aastast peale Püha kihel
konnas [bei einem Herrn von Nolken in Kangem] Saaremaalt ja
Herrnhuti arst Dr. David Siegmund Krügelstein Tartust lahus
üksteisest vangi viidi Peterburi kindlusse. Gutsleff suri Peter
buri vanglas 2/II 1749 ja maeti Peterburi Samson-surnuaeda
(tema kõrvale maeti 1755 Hölterhofi abikaasa sünd. v. Lingen).
Fritsche ja Krügelstein surid vahialustena Kaasanis (esimene
23/XI 1760, teine 9/XII 1760). Ainult Hölterhof elas vabaks
laskmiseni 1762 Peeter III aegu. Ta käis siis Liivimaal, ei saanud
aga enam oma kohta tagasi, sest et ta tõotust andmast keeldus
oma vahekorda Herrnhutiga lõpetada. Selle järele oli ta 16 a.
Moskva ülikooli teenistuses ja suri Sarepta asunduses 23/XI1805. a.
95-mas eluaastas.
*

Kokkuvõttes võiksime ehk konstateerida, et mõõduand
vamateks põhjusteks, miks üks osa hallelastest õpetajaid
viimaks herrnhuutlaste-vastasele seisukohale
asusid või ometigi neile toetust andmast keeldusid otsustaval
silmapilgul, olid ehk järgmised (rääkimata vahedest üksikasjus):
1) Tundus ülekohtusena ja valusana, et herrnhuutlased lõika
vad seda, mida üks ehk teine hallelane on külvanud, et herrn
huutlased võtavad omale need koguduseringid või liikmed, keda
hallelastest õpetajad on elavamale usule äratanud. Väga valusana
tundub iseäranis Mickwitzlle, et tema äratatud vagadering
herrnhuutlaste mõjul oma õpetaja ja ellukutsuja vastu umbusk
likuks läheb, üks osa koguni vaenulikuks ja teda „surnuks paluda"
tahab, kui õpetaja kõiki Herrnhuti korraldusi omaks ei saa võtta,
hoolimata sellest, et õpetajal just nende pärast raskusi on ja
kannatada tuleb rüütelkonna ja kuberneri poolt (v. Mickwitz'i
päevaraamatu väljavõte Th. Harnack'i juures, m. t., lk. 143.
147. 149).
2) Herrnhuutlaste korraldused käivad suurel määral siinse
kiriku põhikorra ja kirikuseaduse vastu ja ähvardavad kirikukorda
ja kiriku elu normaalset käiku tõsiselt kõigutada. See põhjus oli
Fischeri seisukoha muutusel herrnhuutlaste suhtes ehk üks mõõ14*
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duandvamaid. Kiriku koguduse kõrvale püütakse asutada herrn
huutlaste kogudus, mis ennast õpetajatest ja kiriku ülemusest
enam-vähem rippumatuks peavad, kuna igaüks õpetaja seaduse
ees ikkagi terve kihelkonna eest vastutavaks peab jääma, ja ennast
alatasa suurendada püüavad kirikukoguduste kulul ja sel teel
kaudselt sundida kirikukogudusi herrnhuutlaste korraldusi vastu
võtma (seda rõhutab näit. Trikateni õpetaja G o t t h a r d J o h a n n
v o n D i e t z).
Paljud herrnhuutlaste korraldused leidsid rahva poolt sooja
vastuvõtmist ja poolehoidu ja lihtrahvast liikmetel oli herrnhuut
laste kogudustes hoopis suurem tähendus isetegevus ja teatav
iseseisvus kui kiriku kogudusis, kuna herrnhuutlaste tööst ja
korraldusist osa võtsid ka rahva liikmed ise ja need kogudused
ise rajatud olidki rahvalikkudele ringidele.
Hallelastest Õpetajad ei olnud nähtavasti iseenesest mitte
rahva suurema isetegevuse ja osavõtu vastu kiriku tööst ja elust
aga nad olid suuremalt osalt selle vastu, et vagade-ringide juhatus
tegelikult mitte õpetaja käes täielikult ei olnud, kui ta mitte kõigi
herrnhuutlaste korraldustega nõus ei olnud, ja tegelik juhatus
sagedasti õpetamatute ja vilumatute isikute käes oli.
3) Kaugemalevaatajad isikud võisid arvamisele tulla, et
rahva suurem isetegevus, teatav iseseisvus ja osavõtt kiriklikul
ja usulisel alal teatavat mõju ka sotsiaalsele olukorrale võis aval
dada ja, vähemalt pika peale, avaldama pidi. Seda ootasid nähta
vasti paljud rahvaliikmed ka ise. Kasvas osadusetunne ja ühendusetunne ja läbikäimise püüd usu- ja suguvendadega ka väljas
pool kihelkonna piirisid, mis kodanliselt talurahvale suletud olid.
Herrnhuti pooldajate kõrval, kes nüüd oma kohused isandate
ja kõigi ligimeste vastu seda täpsemalt tahtsid täita, oli ka nii
suguseid, kelledelt vahel kuuldavale tuli sõnu, mis sihitud olid
orjastajate isandate vastu. Mõned nähtused võisid vahel ka ar
vamist tekitada, nagu võiks langeda talupoegade töökus herrn
huutlaste liikumise tõttu.
Hallelastest õpetajad kaebasid, nagu nägime, tihti rahva
orjastuse üle ja soovisid inimlikke kergitusi ja ikke pehmendust,
ülepea inimlikuma seisukorra loomist; nad on ka sel puhul siin
peksu vastu ja nõuavad õpetust ja kannatust. Ometigi eeldas
suurem osa neist sealjuures, et need parandused isandate ja üle
muse poolt läbi viidaks, nagu kiriklikudki, mitte rahvamasside
poolt läbi surutaks, mis vapustusi võiks tuua ja avalikku rahu
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rikkuda, nagu see kartus kindralsuperdent Fischer'i „Sentimentis"
esildub. Mickwitz oli tema päevaraamatu väljavõtte järele juba
enne ülemuse vahelesegamist soovinud, et herrnhuutlaste uuen
duste asjus enne ülemusega läbi räägitaks, kuid vennad arvasid:
„Mis ülemust? ülemus on surnud inimesed".
4) Rüütelkond ja valitsuse esindajad avaldasid selles mõttes
kasvavat mõju rp. survet kirikuvalitsuse esindajatele ja sellega
õpetajatele. Kindralsuperdent Fischer tahtis alguses ainult seda,
mis herrnhuutlaste tegevuses kahjulikku ja väärnähtuslist oli,
kõrvaldada ja herrnhuutlased kindlasse vahekorda seada kirikuga.
Pärast aga nõuti Fischer'i esitatud „Sentimentis" herrnhuut
laste liikumise, nende majade, kassade, raamatute ete. täielikku
likvideerimist rp. konfiskeerimist, minnes mõnes suhtes veel
kaugemale kui valitsuse käsus nõutud.
Mickwitz seletab selge sõnaga oma päevaraamatu ekstraktis
(v. Th. Harnack'i juures m. t. lk. 149), et rüütelkond oma esinda
jate kaudu ja kuberner mitmel puhul teda kimbutanud on (juba
enne Peterburist Liivimaale saabunud herrnhuutlaste keeldu), v.
ka Aeta historico-ecclesiastica, XLIV jagu, IX, 1.
Mickwitz'i seisukoht oli, et vennad esialgu lahkuksid, kuni
torm möödub, siis võib jälle koostööst rääkida, aga ainult tingi
misel, et vennad õpetajatele ja konsistooriumile alistuvad, et
korraldused, mis ei näi kirjapärased olevat, kaotataks, eriti liisu
tarvitamine, et ülemusega tarbe korral läbi räägitaks (v. Mickwitz'i kiri krahvinnale Th. Harnack'i juures, m. t., lk. 138).
Rüütelkondade enamuste ja valitsuse seisukoht herrnhuut
laste suhtes ühenduses kirikuvalitsuse esindajate muutunud seisu
kohaga Liivimaal ja pehmemal kujul ka Eestimaal võis teatavat
mõju avaldada ka mõnede hallelastest õpetajate peale lõpulikul
seisukohavõtmisel herrnhuutlaste suhtes.
*

*

*

1743. ja 1744. a. käsukirjade ja eeskirjade järele kujunes
nüüd seisukord niisuguseks, et esiteks ära keelati kõik koosole
kud, „kuhu mitte igaüks ei või ilmuda". Kui aga mõned õpe
tajad jatkasid nüüd oma majades ja eramajades „üldiste palve
tundide pidamist, mis juba ammugi varemalt siinmaal tarvitusel
olnud" seletas Ülemkonsistoorium, et ajutiselt kõik koosolekud
väljaspool kirikut, ülepea kõik n. n. „tunnid" ära jäägu, kuni
antakse ligemad juhtnöörid nende pidamiseks ülemkonsistooriumi
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poolt, et herrnhuutlased ei saaks nende tundide taha ennast
peita. Kõige hoolega tulla pidada ainult avalikke jutlusi pühapäe
vadel ja pühadel, avalikke katekisatsioone leerilastega ja abiellu
jatega, kodukülastusi ja nädalisi katekisatsioone taludes.
Mis järgnes sellest hallelastele ? Ometigi seda, et ka nende
hingeäratuskoosolekud nüüd keelatud olid! See pidi küll vaid
ajutiseks nii olema, kuni ülemkonsistoorium annab ligemad juht
nöörid selle kohta. Aga need jäid andmata ja sellega j ä i d k a
hall elas te enne herrnhuutlasi kaunis üldiselt tarvitusel olnud
hingeäratustunnid j. m. s. keelatuks.
Fischer suri nimelt juba 1744 ja uus kindralsuperdent Jakob
Andreas Zimmermann, endine Paistu õpetaja, nõudis igalt ordineeritavalt kandidaadilt selle kohta allkirjaga tõotust (revers):
1) et õpetab ja usub, et ev. luteruseusu õpetus on tõelik, puhas ja
õige Püha kirja õpetus; 2) et ta tunnustab kiriku Sümbolilisi kirju,
mitte quatenus, vaid quia; 3) et ta mõistab hukka kõik märat
sevad usukujud ja eriti Herrnhuti usu; 4) et ta tahab Jumala
sõna avalikult puhtalt õpetada ja mingisuguseid keelatud konventiikleid ei taha pidada; 5) et ta tahab usinusega lugeda Püha
kirja, Sümbolilisi raamatuid ja kirikuseadust ja selle järele elada.
Arusaadav on, et need laused osalt ka hallelastest õpetajate
vastu käisid, nii vaate suhtes sümbolilistele kirjadele, konventiiklite suhtes, puhta õpetuse ühekülgse rõhutamise suhtes;
märatsevate usukujude all võidi, kui sooviti, ka Halle pietismi
mõista.
Ka Mickwitz kirjutab 1744 Tallinna maakohta herrnhuut
laste keelu puhul: ,,Mich jammert nur, dafi der Teufel den
besten Profit hat, denn nun wird sub nomine Herrnhut alles
Gute schlechthin verworfen". (Th. Harnack'i juures, m. t., lk. 151).
Riigivalitsuse käsukirjade abil piirati nüüd ka ühtlasi hallelaste
mõjusid. Aga juba enne Peterburi käsukirja hakati selles sihis
mõnede isandate poolt tegutsema, nagu konsistooriumi eespool
nimetatud kiri (märtsi lõpult 1742) seda selgesti näitas, öeldes,
et nüüd kõiki ärkamise või erilise vagaduse avaldisi hakatakse
„kuratlikeks" pidama ja „paheks" (übel) tembeldama ja selles
mõttes kindralkubermangu-valitsuse ja ümbruskonna peale mõjuma.
Niisugune seisukord pidi vähehaaval hallelasi orto
doksiale lähendama, kui nad mitte keelatud sektide
hulka ei tahtnud kuuluda, mis kirikuõpetaja südametunnistusele
loomulikult lubamatu pidi paistma olevat. Juba ühine seisukoha
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võtmine herrnhuutlaste vastu võis neid üksteisele lähendada,
nagu juba Tallinnas nägime.
Riias näeme nüüd, et hallelane Johann Loder, kes ka ülemkonsistooriumi vaimulikuks assessoriks oli saanud, kindralsuper
dent Zimmermann'i tema püüetes tugevasti toetab (v. Th. Harnack
m. t. lk. 156).
Ka hallelane Christian David Lenz (pärastine kindralsuper
dent), kes 1750 herrnhuutlaste liialdatud vaadete vastu välja
astus pikemas töös („Gedanken über die Worte Pauli 1. Kor. 1, 18
von der ungleichen Aufnahme des Wortes vom Kreuz, zwey
Theile nebst einer starken und fiir unsre Zeiten sehr nöthig
geachteten Vorrede, worinnen die Kreutztheologie der sogenannten Herrenhuter, vornehmlich aus ihrem XII. Lieder-Anhange
und dessen drey Zugaben unpartheyisch und genau gepriifet
wird", Königsberg ja Leipzig, 1750, umbes 1200 lk.) ligines
sel ajal ikka enam ortodoksiale. Kui herrnhuutlaste juures
Spangenberg'i mõõdukamad vaated ja korraldused mõjule tulid,
muutus Chr. D. Lenz'i vahekord nendega sõbralikumaks, kuna
ta Spangenberg'iga kirjavahetusse astus ja ühine vastolu edasi
tungivale ratsionalismile neid üksteisele lähendas (v. tema „Theolog. Bedenken" kindralkubermangu-valitsusele).
Peale Wrede oli Tallinna linnakiriku peale sel ajal ametisse
saanud ka õp. P. S. Chr. Krause ja siis hiljem õp. R. J. Winckler,
kes Halle asutusega kirjavahetuses seisis ja sealt kantori Oleviste
kirikule tellis. Tema noorem poeg õppis Jeenas usuteadust, ta
soovis aga, et poeg kodusõidul tutvuneks Francke asutusega Halles.
1755 konstateerib J. G. Arndt oma eespoolmainitud kirjas
24. maist (4. juunist u. kai. järele): „Das Blendwerk der Herrnhuterey so wol ais die neue Lehrart academischer Gelehrter haben
den Geschmack an geistreichen Schriften gottseliger Personen
auch bey ehrlichen Gemlithern ziemlich alteriret, und man findet
selten einige, die das rechtschaffene Wesen und den Kern eines
iautern Vortrags dem Schmuck oder auch der Schminke neu aufgepuzter VVahrheiten vorziehen. Es ist daher kein Wunder, wenn
man hier den Bogatzky nicht weiter ais aus dem Schazkästl.
kennt, das aber auch durch so viele neue Losungsbücher aus der
Mode gekommen".
Samas kirjas seletab ta aga ka teiselt poolt: „Der Segen
des sel. theuren Franken waltet noch immer über die Welt, man
spürt noch hier und da zum Preise Gottes merklich, und seine
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Alumni so wohl ais Gehülfen haben das ihrige mit dazu redlich
beigetragen" (Herrnhufi arhiivist saadud ärakirja järele).
Salajas kestis rahva seas teataval määral herrnhuutlaste
liikumine edasi, iseäranis Eestimaal, 1 ) ja tegutsesid mõned Herrn
huti varjatud käskjalad, peeti salajaseid koosolekuid majades ja
metsades, kuni 1764. a. ukaas võimaldas Herrnhuti käskjalgadele
avalikult maal viibida. Herrnhuutlaste juhtmõtetes oli aga nüüd
teatav muudatus maad võtnud, nimelt oli asutud seisukohale, et
pärismaalastest herrnhuutlased kindlasti ev.-luteruse kogudusse
jääks ja kirikus jumalateenistustest ja sakramentidest osa võtaks,
sealkõrval aga hingeäratust ja hingejuhatust otsiks ja leiaks herrn
huutlaste osadisis ehk „sotsieteetides". See üld seisukoht kiriku
suhtes tuletab jälle enam hallelaste konventiiklite seisukohta
meelde, erineb aga ikkagi neist, kuna sotsieteetides tegelik juha
tus ei olnud õpetajate käes.
Aja jooksul tungisid ratsionalismi lained ikka enam ja enam
ortodoksia ja nähtavasti suuremalt jaolt ka temale osalt liginenud
pietismi seisukohtadele ja ametkohtadele meie maal, kuna ju isegi
Prancke asutused Halles neile vastu panna ei suutnud ja oma
väravad (1799) ratsionalismile vähehaaval avasid. Herrnhuutlaste
juhid ja osadised ja ringid aga panid ehmumata vastu sellele
ajavoolule.
19. aastasajavapustuste, hädade ja elamuste tõukel ärkasid
elule inimhingis uued pietistlikud kalduvused, mis
osalt endise pietismi seemnest olid võrsunud, osalt ehk iseseisvalt
aja õhkkonna ja usuvaimu puhangu mõjul kujundunud. Õieti
liikusid selle uue pietismi kiriklikud ja usulised mõjud
mõnes suhtes nüüd samas suunas, nagu meie seda nägime Halle
pietismi otsekoheste mõjude vaatlusel: ühelt poolt elustas uuspietism kirikut ja kirikuelu ja mõjus sellega siis omalt kohalt
kaasa jälle konfessionalismi tugevnemisele, teiselt poolt elustas
ta ka herrnhuutlaste osadisi, eripüüdeid ja erikorraldisi.

1) Herrnhuutlaste salajase juhataja Peter Hesse aruande järele a.
1756 oli sel ajal Eestimaal herrnhuutlasi: 8000 rp. 10.000 (ühes lastega)
eestlast, üle 100 sakalase, nende hulgas üle 50 aadliku, 2 praostit, 8 õpetajat;
Lii vi maal umbes 2600 pärismaalast ja umbes 50 sakslast, nende hulgas
25 aadlikku, 1 praost, 3 õpetajat (v. H. Pütt, m. t., lk. 160 j.).
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E. V. Tartu ülikooli usuteaduskonna elust ja tööst.
0. Sild.
(Järg 2.)

2. U s u t e a d u s k o n n a tööst.
Peale usuteaduskonna liikmete nimetust ja loengute algust
oli tegeliku õppetegevuse kõrval arusaadavalt kõige tarvilikumaks
tööks kindla õppekava ja eksamikorra väljatöötamine,
edasi h a b i i i t a t s i o o n i - ja siis ka p r o m o t s i o o n i - k o r r a
kokkuseadmine.
Usuteaduskonna õppekava ja eksamikord kinnitati ülikooli
nõukogu poolt 27/1. 1922, habilitatsioonikord — 2/III. 1923, promotsioonikord — 2 /III. 1923.
Õppekava ja eksamikorra kokkuseadmisel tuli arvestada ja
kaalumisele võtta nii hästi kursuse-süsteemi laad kui ka üksikainete-süsteemi oma (millist arusaadavalt üliõpilased eelistasid).
Silmas pidades tõsiasja, et ühest asjast palju õigemalt aru
saadakse, kui seda mitmelt seisukohalt vaadeldakse ja mitmete
seisukohtade tulemused vaimus korraga püsivad ja kokku kõlastuvad, otsustas teaduskond, et kursuse-süsteemist tuleb üldiselt
kinni pidada p u h t - u s u t e a d u s l i s t e a i n e t e juures, e t t e 
valmistavates ainetes aga on võimalik üksikainete kaupa
eksamid sooritada. Iga kursuse juures on sellepärast ettevalmis
tavaid aineid, mida üksikult teha võib, kuna puht-usuteaduslised
ained üheskoos tulevad õiendada. Üksikute kursuste aineid on
mainitud põhjusel nii korraldada püütud, et kursustes esineks
võimalust mööda mitmete õppetoolide aineid, et kursus ühe
külgseks ei osutuks. Viimasele kursusele paigutati need puhtusuteaduslised ained, milliste teadmist fakulteedi lõpetajal ame
tisse astudes eestkätt tarvis läheb.
Viimasel ajal on väikene muudatus tehtud (mis ülesseatud
põhimõtteid siiski riivab ja IV kursuse raskemaks teeb), kuna
vastava õppejõu soovil III-dast kursusest dogmaatika ja eetika
ajalugu IV-dasse kursusse on üle viidud. Edasi on ettepanek
tehtud, et senist lugemisviisi selles mõttes muuta, et õppejõul
tarvis ei oleks ühe aine tervet kursust ette kanda, vaid ta kannaks
ette valitud peatükid, mis võimaldaks ainesse süvenemist, kuna
üliõpilaselt ikkagi terve kursuse tundmist tuleks nõuda. Teiselt
poolt on arvamist avaldatud, et see ka praeguse süsteemi juures
on võimalik (teaduskonna harilikul heakskiitmisel). Et seda lu
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gemisviisi aga üldiseks ja korrapäraseks võiks teha, tuleks tõsi
selt mõtelda eestikeelsete õpperaamatute soetamise peale.
Et usuteaduskonda nüüd ka ap.-õigetusku üliõpilasi võib
astuda, määrati kindlaks nende jaoks teatavad muudatused õppe
kavas ülikooli nõukogu kinnitusel.
Usuteaduskonna juures töötavad 2 asutust: Üldine Semi
nari raamatukogu ja Ristiusu arkeoloogia kabinett (muuseum).
Eesti ülikooli usuteaduskonna algul oli S e m i n a r i r a a m a t u 
kogu (1 kapis) hoopis väikene ja puudulik, hakkas siis aga varsti
kasvama. Et siin kirikuloolisi raamatuid veel eriti vähe leidus,
pidas ajaloolise usuteaduse õppetooli esindaja tarvilikuks asutada
Ajaloolise usuteaduse seminari-raamatukogu, mis ka ülikooli valit
suse poolt kinnitati. Kui siis aga üldist seminari-raamatukogu
korraldama hakati osakondade kaupa õppetoolide järele, ühi
nes Ajaloolise usuteaduse seminari raamatukogu üldise seminariraamatukogu ga, moodustades ühe selle osakondadest. Üldise
Seminari raamatukogu esimeseks juhatajaks valiti (19/11. 1920)
tolleaegne dotsent H. Rahamägi, praegune juhataja on prof. J. Kõpp.
Peale juhataja on ametis asjaajaja (stud. S. Aaslava ja nüüd stud.
M. Voimann). Seminari tegevus on suureks paisunud ja ruumid
on kitsaks jäänud.
Ristiusu arkeoloogia k a b i n e t t (muuseum) on
välja kasvanud veneaegsest „Piibli- jakiriku-esemete kollektsioo
nist", mis veel asutamise algjärgus olija peaaegu ainult raamatutest
ja mõningatest ajakirjadest koosnes. Osa sellestki koosseisust
oli sõja ajal kaduma läinud. Järelejäänud osa anti ülikooli raa
matukogu poolt 1922 usuteaduskonnale üle; juhatajaks valiti aja-,
loolise usuteaduse õppetooli esindaja (24/XI. 1921).
Muuseumi kapid seisid mitu aastat Seminari eesruumis, kuni
1926 anti Laial t. 36 õue peal olevas majas 3 toaline ruum, mis
natukene kitsavõitu on.
Raamatute ja esemete ja diapositiivide kõrval, mis peavad
tutvustama kõige vanema ristiusu kunstiga, püütakse eriti koguda
ka kodumaa ristiusu alg-aja mälestusmärke ja koopiaid ja kirju,
et neid ühtlasi ka kasutada Õppevahenditena paleograafilistel ja
ristiusu arkeoloogia praktikumidel ja loengutel. On asutatud ka
käsikirjade osakond.
1928. aastast peale on peale juhataja ametis oma ette abijõudasjaajaja (stud. Kr. Valdmann), kuna varemini Seminari asjaajaja
oli ka ühtlasi Muuseumi asjaajajaks.
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Endistel aegadel oli ligidases ühenduses usuteaduskQnnaga
ü l i k o o l i k i r i k . Sellepärast algatas usuteaduskond 1920 e e s 
tikeelsete akadeemiliste jutluste pidamist ülikooli
kirikus. Ülikooli valitsus avaldas nõusolekut ja avas pärast tar
viliku krediidi. Kuna tegeliku usuteaduse õppetooli esindaja siis
veel maal õpetajakohal oli, tehti dots. Rahamäele ülesandeks korral
dada eestikeelseid akadeemilisi jumalateenistusi võimalust mööda
(1 õ/XII. 1920). Akadeemilised jumalateenistused kestsid, kuni
korraldus eesti kogudus ja valiti selle koguduse poolt alaline
Õpetaja (prof. Rahamägi).
Kuna esimestel aastatel usuteaduskonna õppekavast pidid
välja jääma üliõpilaste jutlused kirikus ja auhinnatöödes,
määrati 25 /XI. 1925 jälle jutluse aine (1926. a.) auhinnatööks ja
usuteaduskond otsustas 24 /IX. 1925 pöörduda ülikooli valitsuse
poole palvega lubada usuteaduskonnale kiriku tarvitamine mainitud
jutlusteks, milline palve rahuldust leidis ja mõne aja pärast teostust.
U s u õ p e t a j a t e k u t s e - e k s a m i küsimus on harutusel
17 /IX. 1924; 15 /X. 1924; 29/1. 1925; 25 /XI. 1925. Usuõpetajate
ettevalmistuse otstarbel moodustati üldise Didaktilise seminari
osakonnana Usuõpetuse metoodiline seminar, miile
juhatajaks on teaduskonna otsusel (24 /IX. 1925) tegeliku usutea
duse õppetooli esindaja (prof. J. Kõpp). Samal ajal valiti Did.-met.
seminari nõukogusse usuteaduskonna esindaja (tolleaegne dotsent,
praegune professor E. Tennmann). 1927 otsustati neilt usuteaduse
üliõpilastelt, kes koolis ei ole õppinud usuõpetust, nõuda täienduseksam selles aines.
Nendes raamides ja selles suunas on toiminud usuteadus
konna töö. On leitud, eriti alguses, et usuteaduskonna õppekur
sus on liiga suur ja üliõpilased on üle koormatud, kuna juure on
tulnud uus õppetool (võrdlev uskudeteadus) ja muidu veel paar
uut õppeainet (Kodumaa kirikulugu, kirikline rahvateadus), eriti
praktikume on hästi rohkem kui varemalt. Pearaskus seisab
küll selles, et sõjaolude tõttu oli kannatanud vaimline haridus ja
on keskkoolides omandatud ettevalmistus osalt veel praegu nõrk.
Meie aja usuteaduse üliõpilasel tuleb stuudiumi algul peale heebrea
keele ka enamasti greeka keel ära õppida, sagedasti ka veel la
dina keel. Mitmetel tuleb ka saksa keeles veel tublisti täieneda.
Kui neid eelaineid ja puudulikku ettevalmistust mitte arvestada,
ei ole usuteaduskonna kursus mitte üle jõu raske, mis osalt ka
sellest juba selgub, et praeguse fakulteedi kestvusel juba m i t m e d
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üliõpilased teaduskonna 4 ja 4 1 / 2 aastaga on lõpetanud, mis vene
aegses teaduskonnas väga harva juhtus. Teadlikumad üliõpilased
hakkavad ära tundma, et kindel õppekava ja eksamikord neile
õppimisel õige suuna ja sihi kätte juhatab ja sellega kaasa mõjub
edasijõudmiseks ja arenemiseks.
Mitmed õppejõud on konstateerinud, et võib märgata üli
õpilaste teadmistes teatavaid edusamme aastate jooksul ja et usuteadusline tasapind tõuseb.
Vana korra kandidaadiastmega ehk uue korra magistri
astmega lõpetanutest oleme juba varemalt rääkinud.
Siinkohal mainime veel auhinnatud auhinnatöid.
Auhinnatud töid on kirjutatud järgmisil aineil:
I. Vana Testamendi teaduse alalt:
„Esra ja tema töö", 1922 (V. Lingen, I auh.);
„ Vana Testamendi õpetus paradiisist", 1924 (H. Frey, I auh.)
„Koguja raamatu ilmavaade", 1926 (S. Eberhard, I auh.).
II. Uue Testamendi teaduse alalt:
„Usk kirikusse Eevesuse ja Kolossuse kirjas", 1923 (F.
Bernhoff, I auh.).
«Võrrelda Pauluse õigeksmõistmise-õpetust Rooma rahva
raamatus Pauluse teiste kirjadega", 1925 (S. Aaslava,
III auh.).
III. Ajaloolise usuteaduse alalt:
„Kuidas hindasid eestlased ja liivlased ristiusku Läti
Hindreku kroonika järele", 1922 (A. Grünberg, I auh.;
stud. jur. G. Tohver, III auh.);
„Cyprian'i kirikumõiste, eriti tema „De catolicae ecclesiae
unitate" põhjal", 1924 (A. Fromhold-Treu, II auh.);
„Metodisti kogudused Eestis, nende tekkimine ja arene
mine", 1924 (S. Klaos, I auh.);
„Askeetilise elu aade Athanasius'e Eig [ILov vov äyiov
'Awcoviov järele", 1926 (J. Jürgenson, I auh.).
IV. Süstemaatilise usuteaduse alalt:
«Mäejutluse eetilised nõudmised ja poliitika", 1923 (Br.
Ederberg, II auh.).
V. Tegeliku usuteaduse alalt:
„Uhe kodumaa kihelkonna usu ja kiriku olude kirjeldus",
1923 (G. Kimmel, I auh.);
„Jutlus Matt. 16,13—19 alusel", 1927 (M. Lillipuu, jutl.-auh.).
Edasi nimetame, et usuteaduskond valis (25/V. 1928) tea-
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d u s l i s e k s s t i p e n d i a a d i k s (U. T.'i teaduse alal) oma kas
vandiku uue korra mag. theol. S. Aas lava. 1 )
Ilma teadusliku kõrgema astme omandamiseta kaitses oma
habilitatsioonkirja („Neuere Untersuchungen zum Wertproblem") cand. theol. Werner Gruehn (14 /IV. 1920).
Kõrgemate teaduslikkude astmete omandamise kavana seati
kokku Promotsiooni-kord. Promotsiooni-kord seati kokku
ja vastavad suusõnalised eksamid dr. theol. astme omandamiseks
määrati kindlaks vana promotsioonikorra eeskujul mag. theoL
astme omandamiseks viiel vanal õppetoolil. Ainult uue võrdleva
uskudeteaduslise õppetooli jaoks tuli kokku seada eriline suu
sõnaliste eksamite ainete nimestik.
Kuna grad. stud. ja kandidaadi aste ülikooli uue korra järele
ära pidi kaduma ja grad. stud. kutse asemele „lõpetanu" kutse
ja kandidaadi astme asemele magistri aste pidi astuma, oli usu
teaduskonna kinnitatud promotsioonikorras ette nähtud, et kandi
daatide iimbernimetus magistriteks ja magistrite ümbernimetus
doktoriteks toimib teaduskonna liikmete suhtes automaatselt, nii
pea kui ülikooli põhikirja kinnitusega uus promotsioonikord sea
duslikult maksma hakkab.
Pärast loobusid teaduskonna liikmed sellest ümbernimetusest.,
kuna ülikooli valitsus ümbernimetuse kohta uue määruse tegi,
mille järele vana korra candidatus ja uue korra magister ja niisa
muti vana korra magister ja uue korra doctor üheõiguslisteks tunnis
tatakse, ümbernimetus aga fakulteedis teatavate formaalsustega
seotakse ja igaühe vastava astme omaja vabatahte asjaks tehakse.
Seega oli Tartu ülikooli astmete ühtlustamise põhimõte kõrvale
jäetud.
Kõrgemaid teaduslisi astmeid on Eesti Vabariigi Ülikooli
usuteaduskonna kestvusel seni järgmistele isikutele jagatud:
23 /111. 1920 jagati vana korra mag. theol. aste 01 af
Siidile, kes Vene Tartu ülikoolis 1915/16 suusõnalised magistri
eksamid (ajaloolise usuteaduse alal) oli sooritanud ja enne seda
väitekirja oli esitanud, mille kaitsmine aga sõjaolukorra tõttu oli
pidanud viibima. Väitekirja aineks oli: „Das altchristliche Martyrium in Berücksichtigung der rechtlichen Grundlage der Christenverfolgung (trükitud).
9/Xl. 1921 jagati vana korra mag. theol. aste Richard
1) Ülikooli valitsus kinnitas 1/VI s. a. S. Aaslava kodumaa teaduslisek&
stipendiaadiks 1. a. peale, arvates 1. juunist s. a.
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R e u s c h 'iie, kes suusõnalised magistri eksamid (V. T'i teaduse
alal) sooritas Eesti ülikooli usuteaduskonnas a. 1921. Väitekirja
aine on: „Der historische Hintergrund von Mi. IV und V"
(käsikirjas).
21/III. 1924 jagati uue korra dr. theol. aste Hugo
Bernhard Rahamägi 'le, keda tema sellekohase palve peale
kui teaduskonna liiget suusõnalistest eksamitest (süstemaatilise
teaduse alal) vabastati. Väitekirja aine on: „Eesti rahva sündi
vuse vähenemise põhjused ja teed selle nähtuse kõrvaldamiseks"
(käsikirjas). Sel korral jagati esmakordselt usuteaduskonnas u u e
k orra teaduslik aste, kuigi uus kord teaduskonnas veel maksmas ei
olnud ja teaduskond seni ainult vana korra kandidaadi- ja magistri-astmeid oli jaganud. Ei saa salata, et selles oli teatav
järjekindlusetus, mis tingitud oli taotleja palvest ja ülikooli tolle
aegse kuraatori ja osalt ülikooli valitsuse soovist uut korda te
gelikult maksma panna, kuigi ta seaduslikku jõusse astuks
alles ülikooli põhikirja kinnitusega.
*

*

*

Usuteaduskonna (ja ta liigete) töödest väljaspool otse
kohest õppetegevust võiks eriti järgmisi töid nimetada:
Nimetada tuleks usuteaduskonna kaastööd usupuhastuse
400 a. juubeli puhul. 24/V. 1922 tehti ajaloolise usuteaduse
õppetooli esindajale ülesandeks kirikupäeval referaadiga esineda usu
puhastuse 400-aasta juubeli aj aja piihitsemise-viisi kohta.
Referendi ettepanek aja suhtes võeti kirikupäeva poolt vastu,
tema ettepanek moodustada 2 komisjoni (kirjandusline ja pühitsemisekorra komisjon) jäeti konsistooriumi otsustada, kes ettepa
neku vastu võttis.
Mõlemate komisjonide tegelikkudeks juhatajateks olid usu
teaduskonna liikmed. Kirjanduslise komisjoni tegelik juhataja
toimetas ka usupuhastuse kirjanduse („Usupuhastus eestlaste
maal" ja „Martin Luter") trükki. Usuteaduskonnas on usupuhas
tuse juubeli kirjanduse küsimused (kavad, kirjutajad) mitmel puhul
koosolekutel harutusel (28/XI. 1922, 16/XII. 1922, 18/11. 1923). Sea
takse kavasid kokku ja kirjutatakse artikleid ühes kirikuõpetaja
tega. Kirjandusline komisjon on neid kavasid kasutanud. K õ i k i
kavatsusi ei saadud aga täide viia sel lihtsal põhjusel, et puu
dusid väljaandmiseks tarvilikud summad. Sel põhjusel puudub
imelikul viisil veel tänapäev Eesti Luteruse kirikul eesti keeles
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Konkordia raamat, mis ometigi kiriku poolt tema põhikirja järele
usutunnistuskirjana on tunnustatud.
Edasi nimetame kaastööd U. T.'i setukeelse tõlke puhul.
Akadeemilise Emakeele Seltsi tolleaegne esimees prof. Kettunen
ja usuteaduskonna tolleaegne dekaan leppisid 1922 kokku, et tuleks
ühisel jõul soetada Uue Testamendi setukeelne ja liivikeelne tõlge.
Usuteaduskond võtab tõlke sisulise külje kontrollimise ja revideeri
mise oma peale, kuna A. E. S. tõlke keelelise külje eest hoolitseb.
Setukeelse U. T.'i tõlkijaks oli usuteaduse vabakuulaja ja
siis üliõpilane Puusep. Otsustati pöörata Briti Piibli Seltsi poole,
et see terve U. T'i kirjastuse oma peale võtaks. Usuteaduskonna
esindaja astus 1923 ühendusse Briti Piibli Seltsi esindajaga Hel
singis ja juhatusega Londonis ja palus ka Eesti saadiku eest
kostmist Londonis. Kuna alguses paistis, et Briti Piibli Selts
suuremal määral vastu tuleb, tehti siiski viimaks ebasoodne otsus,
et Briti Piibli Selts on nõus esialgu trükkima vaid ühe evan
geeliumi ja selle menust oleneks edaspidine täiendav trükk. Ka
teaduskonna esindaja kompromiss-ettepanek, trükkida vähemalt
4 evangeeliumi, kuna juba terve Uus Testament setukeelde oli
tõlgitud ja vaid ühe evangeeliumi trükkimine enam kui ühel põh
jusel ebakohane, ei leidnud vastuvõtmist 1924. A. E. S-il tuli
4 evangeeliumi trükkimiseks kultuurkapitalist toetust nõutada,
kusjuures ka usuteaduskond omalt poolt A. E. S-i sellekohast
palvet toetas (1925). Tõlke sisulise külje kohta käivaid küsimusi
ja lahkuminekuid otsustas teaduskond oma sellekohastel koos
olekutel (16/X1I. 1924; 29/1. 1925; 1/IV. 1925), kusjuures üksikute
raamatute üksikasjalik revisjon jaotati ära teaduskonna liikmete
vahel. Eriti üksikasjaliselt on tõlget ap.-Õigeusu teaduse professor
läbi vaadanud. Teatavasti on 4 evangeeliumi setukeelses tõlkes
1927. a. trükist ilmunud. x )
Briti Piibli Selts jälgis heatahtlikult ettevõtet, avaldas oma
lugupidamist ja lubas seda sel teel toetada, et ta omandab tea
tava suurema arvu eksemplare.
Usuteaduskonna liikmeist ühes lektor Veskiga ja Akadee
milise usuteadlaste seltsi liikmeist moodustati usuteaduskonna
otsuse põhjal 20/XI. 1924 Oskussõnade komisjon, kelle
ülesandeks on eestikeelsete usuteadusliste oskussõnade nimestik
1) U. T.'i liivikeelse tõlke kavatsus on seni kahjuks teostamata pida
nud jääma.
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kokku seada ja tööst usuteaduskonnale aru anda, kes ka arva
miste lahkuminekud, mis peaksid tekkima, ja arvustused, mis
esile tuuakse, läbi vaatab ja küsimused lõpulikult otsustab. Usu
teaduskond kannab hoolt, et oskussõnade nimestik trükis ilmuks.
Teatavasti ilmuvad need oskussõnad „Usuteaduslises ajakir
jas" ja töö on praegu juba lõpule jõudnud, nii et eeltuleval ajal
tuleks arvustused ja täiendused kõne alla võtta.
„Kirikliste mälestusmärkide komisjoni" tööst
võtavad 2 teaduskonna liiget osa ja Akadeemilise usuteadlaste
seltsi liikmeid võtab osa kirikliste mälestusmärkide tegelikust
inventariseerimistööst, olles abiks kirikuõpetajatele (v. Usuteadusline ajakiri, II a. k. JSIe 3, lk. 136—139).
Nimetada võiks ka seda, et usuteaduskonnalt on vahete
vahel päritud t e a d u s l i s e l t p õ h j e n d a t u d a r v a m i s e a vald isi ametiasutiste poolt mitmete usuteadusega ühenduses
seisvate küsimuste kohta, nii ühe inkrimineeritud raamatu kohta
(Juudi usu saladused) kohtuvõimude poolt (1921), usuõpetuse õppe
kava kohta keskkoolides haridusministeeriumi poolt (arvamiseavaldis saadeti 15/X. 1924), Eesti Ev.-Luteruse kiriku uue põhi
kirja kava kohta esineti ettepanekutega piiskopi isiklikult avalda
tud soovil 1 ) (17/11. 1926).
Viimaks nimetame, et 24/IX. 1925 teaduskond harutas ette
panekut, asutada u s u t e a d u s l i n e a j a k i r i .
16/XII. 1925, 29/IV. 1926 harutatakse läbi ligem kava. 1926.
aastast peale annab teaduskond välja seda ajakirja.
*

*
•*

Kui uuesti lehitsed kõnesolevate aastate protokolliraamatuid,
kirju ja kirjutisi ja selle materjali valgustusel vaimusilma eest
läinud aastad mööduvad, selgub sulle ikka enam see, mida osa
võtjad ise tunnevad : usuteaduskonnale on läinud aastad olnud
eestkätt — pingutatud töö-aastad, külvi-aastad, kus on
jõudu mööda külvatud, ja seda enam lootuse peale kui osaks
saanud lõikuse virgutusel . . .

1) V õ õ r a s t a v a l t mõjus ja omavolilisena tundus asjalugu, et need
teaduskonna ettepanekud olid usuteadlaste konverentsi ja kirikupäeva päeva
korrast hoopis välja jäetud.
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Keiserinna Katariina II. aegne eesti- ja venekeelne pihtimisekorra kava käsikirjas greeka-õigeusulise rahya jaoks Eestis,1}
Arhivaar T. Laur.
II.
ÜPUBBIBAEM-B JIH Bora BO BCHKOMI) ÄOÖPOMI,
BCER^A BT,
noMomb'?
TIpHBblBaH HEOTM-BHHO.
He rop ^HJica JIH, CDECHJICH, T . e.
HBaHHJICH H npeBOBHOCHJICfl ?
He HM^JTB JIH, HJIH HE HM^ENRB

Kas sina keigen hään teon Jummalat eggäl ajal heikat abbis?

Wimäte iks peät abbis heikama!
Kas sina ei olle olnu uhke, se
om körk, surustelleja n kitleja ?
Kas es olle sinol ehk om märJIH KaKOfl BpaJKflbI Cb KliMT» 1
däne kinkaga wihha piddäminne?
Leppi ärrä, nink mitte ärrä pidITpHMHpHCb He Bpaffijiyft.
dägo wihha!
He KOJi^oBajii) JIH Tbi'?
Kas es olle sina nöidnu?
Kas es olle soninu? pommisenu?
He BOpOHCHJIb JIH ?
5 MoiicEoBbi. 18. c. 10. 11. 12. J ^a He oõpameTca BT> Teõ-FE
OHHIUAA Cbrna cBoero H ÄmEpb CBOIO orHeMi>, BOJixBya BOJIXBOBAHIEMI),

H HapyHÄ, H nTHHeBOJimeöcTByaÄ, napoA^Ä oõaBaa oõaBamewb, yTpoõoBOJixByHH, H 3HAMEH0CM0TPIITEJIB, H Bonpomaaft MepTBbixb. |: Sino seän
ei peä mitte lõitämä, keä oma Poja ehk tüttärd lassep läbbi tulle miiiä,
ehk tundja, ehk kaeja, ehk lausia, ehk lamaja, ehk nõid, ehk arwetelleja, ehk wölhu, ehk keä koolist küssitt.
Kaitt>, rjvfc H OTi) Koro Tbi HayMHJICH ceMy ?
HJIH KOJIAYHOB-B, BOPOJKEH, H
HBIRAHHOBIJ JIACYNIHX!) ÄJIH ceõa, HJIH
ÄJIH ÄOMAMHHXL) HJIH AJIA CKOTa BT>
ÄOWB CBOH HE RIPHABIBAJITB JIH ?

BCE TO ecTb HPE3"b HHXT> .ajaBOJiOÕMAHI> BT> norHõejib B-fc^IHYIO.
He HMtemi JIH cyeB-fepia'?

cKifl

He TOJiKyemb JIH CHOBT) KAKHXT ?

HJIH eme H B^PMNI» HMT» ?

,H,Heft H BCTpeneft KAKHXT HE npnMli^aenrb JIH ? pacKaabiBan. TTO
TaKOÄ ÄeHb KT) paÖOT-FE HJIH K"b Bbl-

•fesay xyzVB,

HJIH

BCTpena Tanaa

Kuis koh, nink kelt es ollet sina
seddä ärrä opnu?
Ehk nõidu, lausjit, (Pomisejt),
nink wölsijt mustlaisi henne, ehk
koddo rahwa, ehk tõpra perräst
oma maja sisse kas es olle kuna
kutsnu ?
Keik se om näide läbbi kurrati
pettus iggawetse hukkatusse sisse.
Kas ei olle sinol umbusku (: ehk
arwotellemist ? :)
Kas ei selletä sina märdätsi unnenäggemissi ?
Ehk weel ussut eggi näile ?
Märdätsi päiwi nink wastatulleket
kas ei pane tähhele? üttelden et
särdäne päiw töle ehk wäljaminnekille kurri om, ehk särdäne wasta

1) Kuna A. Jakowlew'i kirjutatud algkäsikiri meile hilja kätte
jõudis, on eelmises numbris trükitud osas mõned vead sisse jäänud, milledest
tähtsamad on järgmised:
15
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MACTJIHBAA II Tanaa He macTjiHBaa ?
HJIH KOCTKAMH He YRAJIBIBAJTB JIH

MEro ?

He KJiaHHJica JIH HflOJiy, HJIH
FLEPEBHHLD HJIH M^CTY KAKOMY ?

OTHOCOB-b KaKHXt He OTHOCHÜTb
JIH Kyaa ? Korjia ? H HTO ?
He JIHXOHMCTBOBaJIT) JIH ? T. e.
KopbICTEH HSJIHHIHHXl) HJIH CKBEpHblXT) npiIÖblTKOBI), HJIH B3HTK0BT)
HenOTpEÖHbIXI) HE ÕpajIT) JIH?
He N-BFLHCTBOBAJRB JIH ? OCOÕJIHBO
BT^npaSJIHHKH ?
T. e. õesnyBCTBeHHo He yroiBajica

JIH KOR^A BHHOMT.? H ÕJIEBAJIT ?

He OÕBTFLAJICFL JIH ? Moacerb õbiTb
Bt saroBeHtaxT).
T. e. õe31) BpeMemio HJIH MHoro
Hexorfema HOHTH "fejrb. HJIH
HHA^E HE CJiaCTOJHOÕCTBOBaJTb JIH?
He MOJiHJica JIH jiHueMfcpHO Bory ?
T. e. rojioBoio KJiaHATCH npeflij oõpa30MT) IIpH JHOFL^XTB ^TOÕL) 3A TO
TOJIKO üoxBajiaeMy õbiTb, a CEpaHEM-b H Mbicjiiio flajieKO OTi) Bora
OTCTOflTb no CyETaMT> MipCKHMT).
cb

a

ÜOCTHJICfl JIH BO BCH *ieTbipE IIoCTbl BT> TOfll) ?
&
A BT) CpEflbl H NATKH?
MojKeTT) ÕbITb JIHIJEMiipHO nO-

g g ps
H O w

'

tullek önsa om, ent särdäne õnne
tu om?
Ehk lukastega (wist kontidega?
T. L.) kas ei olle sina midda ette
kaenu ?
Kas sina ei olle kumardannu Wäär
jumalaile, ehk puule ehk märdätselle
paigale ?
Kahje kas ei olle tenu ? ehk middä
kandnu kohhe? künna? ii mis?
Kas sina ahne es olle? se om
kigesuggust liiga hinda, ehk roppost kaswõ, ehk kölbamattat wäggisi
wötmist es olle sina wõtnu?
Kas es olle sina jodistelnu ? essi
errälikkuld pühhil päiwil?
se om kas meletä kuiia ei olle
siiia sanu winaga jc(diskelk)missest?
nink ollet ossendanu?
Kas es olle sina lijaste sõnu?
woip olla lihha ii pimä mahha jatmissel.
se om ilmaiga ehk paljo tahtmatta
ollet sõnu? Ehk töist-wisi, kas es
olle majaskelnu ?
Kas es olle siiia sallalikkuld jummalat pallelnu ? se om päga kumardada kojo een rahwa nätten, et se
perräst auwustettus ine sada, Ent
süddämega nink möttöga kawweten
jumala mant ärrä saista tühje ilm
likkude asju poole.
Kas ollet keigil neljel paastal
paastnu ajastajan ? ent kolmi nink
riide (s. o. reedesel. T. L.) päwil?
Ehk ollet sallalikkuld paastnu?

Lehekülg 145 rida 33 tuleb lugeda: AHHKHTa (AnnccHTa — asemel);
147 „ 26 „
BoapacTHaro eflHHaro (ECJIH BoapacTHbi
»
»
20 — asemel);
„ 27 „
MajioB^HHbixT. (MajiojitTHHxi) — asemel);
»
n
„ 29 „
yj
»
Apy npoxiHM -b (Äpyrnx-b npocHTb — asm.);
n
„ 42 „
r>
CKJiaÄHBan (cKJiaflHBajrb — asemel);
»
148 „ 40 „
V
rptuiHHqe^a) (rpfciiiHHi E(asi) — asemel);
7)
149 » 11 *
aabiMHHKi) (jishchhk T ) — asemel);
n
„ 36 „
Kaia. 6bi (KaKi) — asemel);
»
yy
» 38 „
r>
Kaicb ÕBI (Kairb — asemel).
Toim. täh.
»
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CTHJICA ? T. e. XOTH Toit H jxpyrofi ' se om, ehk kül seddä n töist sööki
ÜHMH HE "fejlb, a OTb XyflblXb JVfejIb ei olle sõnu, ent kurjest teggudest
HE OTCTaBajn.?
es olle henda hoitnu?
He njiHcajit JIH?
Kas es olle tantsnu ehk karranu?
CKBEPHBIXI) NTCHEFI HE nrisjiT> JIH?
Üllemeeltsit laula kas es olle
HJIH HE cjiymajib JIH HXT>?
laulnu ? Ehk kas es olle kullelnu
neid ?

IIo HrpumaMb Bb poavnecTBo
Mängmissile kristusse sündimissel
XpHCTOBO, HJIH KOraa Ha OrHHDjH (ehk täisil pühhil) ehk kuna Petri,
Bb neTpOBb HJIH Bb JOaHHOBb flEHb ehk jani päiwäl tullele kas es olle
käünu Sina?
HE XOflHJIb JIH ?
He jrbjiajib
TpeÖHblXb ?

jih

myTOKb

Heno-

HeCTHbIXb HKOHb HJIH OÖpaBOBb
CBHTbIXb HE BorOTBOpHHrb JIH ?
T. e. HE noHHTaeinb JIH HXb 3a
BoroBi) KaKHXb ?

He Hafliecca JIH Ha HHXT> TaKb,
õyTTOöbi OHH cnacTH MorjiH Koraa
Teõa ?
HJIH HCULWIEHIE NOFLAJIHÕ-B TBOHMB
ÕOJieSHHMb ?
HJIH MOJKeTb õbiTb HHbift oõpa3b
jiioÕHTejiHo noHHTaemb 3a xopomift

TOJIKO oKJiaflb a Äpyriii cb Hero-

üOBaHieMi) oTM^Taerab?
To ecTb npeirb HHbiMb 0õpa30Mb
KJiaHHemccH a npe^b apyrHMb HE
xom,Emb ?
IIoneMy TaKT> ?
HJIH eme RJRFE oõpa3a H^TB TO
TaMb H Bory MOJIHTHCH He xomenrb ?
TaKaa TO ecTb KpaHHaa cjrfcnoTa
nejiOBliHecKaro paayMa, KOTopbift
He oõbiMaerb Toro, HTO Borb õy-

Zlyxij BEAJRK
H xonierb
HTOÖ MBI BCER^A AYXOMB H HCTHHHOK) eMy KJIHBHJIHCb H MOJIHJIHCb.

JIYHH

Bcer.ua

3.

HEBH^HMBIFT
ecTb

nojiHbift,

He ÕOHCHJICH
HanpacHo ?
He npiiHHJib

JIHCH ?

JIH, HE JIHJICH JIH
KORAA npncarH BO

To ecTb õe3b Hyacubi

CM-feaHHCb

Kas es olle sina teliu kölbmattit mänga, ehk illotuid narmissi?
Ausit kojosit, ehk pühhi palgit
kas ei arwa sina jumalas ? se om
kas jumala auwo neile ei anna
sina ? ehk et nemä ollessi märdätse jumala?
Kas ei loda sina neide päle nida, otsekui nemä wöissi awitada
sino kuna ?
Ehk ärrä süttitämist anassi sino
többille?
Woip olla ehk mönt kojo armastalikkuld auwustat temä hä illo
perräst, ent töist pölgamissega ärra
heidät.
Se om mönne kojo een kumardat, ent töise een ei tahha siiia
kumardada?
Milles nida?
Ehk weel koh pühhä kojo ei olle,
sis sääl jumalat eggi pallelda ei
tahha ?
Särdäiie om sis perrämäiie jiiemisse mõistusse söggödus, kumb ei
tune seddä, et jumal, ke om üts
näggämätta Waim, eggäl ajal keigin paigun om täwweline, n tahhap et meije eggäl ajal Waimuga
ii töttöga teddä kumardassi ii pallessi.
Kas sina es olle wandnu asjanda ?
Kas es olle siiia ärrä salgamist
ehk wandet kuna wasta wötnu wölsussen ?
Se om häddäta naarden jummala
15*
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HMH Boade HJIH XpHCTOBO He npn3bIBaJIl> JIH ?

He KOMYHCTBOBAJIT JIH ?
To ecrb BojKecTBeHHbia HJIH uepKOBHbia cjiOBa BbiroBapiiBajit KOMy
pann cM-fexoTBopeHia.

He CKBEPHOCJIOBHJICA JIH HJIH pyrajica ?
He NPEFLAJIT JIH KOFO CATAHFC HJIH
MopTy ?
He OTBeprajrb JIH, HJIH He xyJIHJIT JIH CBaTbIXT) XpHCTOBbl TaHHT> ?
HJIH Boaciio MaTepb HJIH Koro
113Tb CBaTbIXl) ?
3a ito TaKi) ?
He xyjiHjnb JIH Kanoro Boaciero
coajiaHia ?

HTO TEÕT xyao noKa3ajiocb ?
NPECTAHB SNOXYJIHHAE OTCEJIE

TaKt CMepTHo corptinaTb !

Btpnnit JIH, MTO Borb Bce Becwa
XOpOIHO COTBOpHJII), H BC6 HpeH3pajiHo fltjiaeTi) Bcer,n,a?

ehk Kristusse nime kas es olle suhhe wötnu?
Kas es olle naljaheitnu ?
Se om jumala ehk kerku sönnu
kas es olle kelle naaru teggemisses
suust wälja ajanu?
Kas roppotsit sõnu ehk häütut
juttu es olle sina lobbisenu?
Kas satanale ehk kurratille keddä es olle ärrä andnu ?
Kas es olle sina ärrä heitnu, ehk
laitnu pühhi Kristusse salaussi?
Ehk jumala Emät, ehk keddä puhhist, jumala sulasist?
Mink perräst nida?
Kas ei olle sina laitnu märäst
jumala tekko ehk loiust ?
Mes sinole näkkii kurri ollewat ?
jattä mahha sina kurjaste laitja
sest ajast nida rassedaste pattu
teggemäst ?
Kas sina ussut et jummal keik
wäega hääste omtennu, nink keik
priskide teep eggäl ajal?

(Järgneb vene-slaavi keelne t st 5. Moosese raam. 23, 21. T. L.).
Kas sina es olle ülle astnu oma
He npecTyniiJiT) JIH KJIHTBH CBOwande ehk märdätse towotusse ülle?
ea HJIH OÕTTA KaKoro ?
Kui sina middä kuna ollet towoECTJIH Tbi Korjia HTO OÕLJMAJII)
tanu kerikohhe ehk jummalalle tettä,
BT> IiepKOBb HJIH Bory yHHHHTb, TO
sis peät sina ärrä tallitama.
sj^jiafi!
Ärrä pruiku mitte jumala nime
He õojKHCb, He KJieHHCb, He xyjib
asjanda. ärrä wandko, ärrä laitko,
H He CKBepHOCJIOBCa OTCEJIE !

n roppost juttu ärrä tekko mitte
sest ajast!
Palwussen nink häddän ine ju
Bb MOJIHTBFE II BT> Hyacfl-fe TOJIKO
HMH Boacie co CTpaxoMt ynoMHHafi. mala niine hirmuga peat mällehtäma.
Kas sina auwustat aig pühhi nink
nOHHTaeiHT. JIH BOCKpeCHbia flHH
muid suuri pühhitsemissi ?
H BEJIHKIA NPAAAHHKH ?
BT> Tania ^HH HE paõoTajn> JIH ?
särdätsil päiwil kas sina tööd es
HJIH SACTABJIHJTB paõOTaTb ?
olle tenu? ehk kas es olle ka käsknu
tööd tettä?
XOÄHJIT) JIH BT> TaKia flHH BT>
Kas sina särdätsil päiwil ollet
uepKOBb CBaTyio?
pühhä koggodusse käinu?
JJJIA HERO HE XOAHJTB?
Milles sina ei olle käünu ?
He OTM^HHO OTceJie XOÄH !
Wimäte sest ajast sina peät kaüma!
He jieHHJica JIH B-B npoT^ia ÄHH
Kas sina es olle muil päiwil olnu
PAÕOTATB?
laisk tööd teggema ?
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BT> IiepKB-fe He CM^JICH JIH ?
He pa3roBopHBajn> JIH ? TaMi> ?
Ki. CMljxy He noõv^HJIIJ JIH Koro?

Kas kerikun ei olle naarnu?
Kas ei olle sääl tühja könelnu?
Kas es olle keddä naarule kihhotanu?
Co CTpaXOMT. BOHiiHMI) TaMI) CTOft,
Jumala hirmuga sääl peät siiia
cjiymafl, HOMHH, HTO ^HTAIORB, saisma, kuulma, melen piddäma keinoioTt, H HEMY YNATB AA H FLOMA ke seddä, mis loetas, lauldas, ii öppepa3CKa)KH!
tedas, seddä peät siiia kotton eggi
ärrä ütlema!
He JIEHHJICA JIH Bory MOJIHTCH,
Kas siiia es olle olnu laisk jumnpocjiaBjiHTb H õjiarojiapHTb Ero ? malat pallema, kitma nink tennäma
teddä ?
3Haemi> JIH KAKIA MOJIHTBBI?
Kas möistat siiia märdätsi palwit ?
H HHTAEMT JIH HXT> MACTO ?
Nink kas saggede loet ka neid?
Keigite, Meije jssa, öigeausa ussu
He OTM^HHO OT ^E Haini), B -fcpbi
npaBocjiaBHbia HcnoB-h/iaHie, jiecHTb
üllestunistamisse, jumala küme käs
SANOBFCIVFEH BoaciHXi) H BoropoflH^i- ku, nink jumala süiiitajale terwitäHyio MOJIHTBy BbiyHH H HHTaft
misse palwe, siiia peät ärrä opma,
uo^iamE öJiarOBOBeHieMi)!
ii luggema saggembaste jumala
peljoga!
Wimäte sina peät jumalat pelgäBora õoftca Kpamrfe, JIIOÖH CEpFLEHHO õojime BCETO H NOHHTAFR Ero ma, keige enämbäste süddamelikkuld
Bceraa!
armastama, nink auwustama teddä
eggäl "ajal!
Kuningat, üllembit - nink allamFocyflapa, naerbipeii uepKOBHbix-b
bit kerku Karjusit, körgit üllewalitBbimmHXl) H HHJKHHXT», BbICOKHXT»
seit, oma waimolikku jssad, lihhalikBjiacTefi, ayxoBHaro cBOEro ÜTua,
pojiHTejiEft, yHHTEJiEii, õjiaroA^Te- ku jssad, Emäd, Öppetait, häteggijt
nink keiki vanembit kas sina auwusJIEH H BCliXT) CTapniHXt HOMHTaEmi)
tat kui wäärd om armastussega?
JIH Cb JlfOÕOBilO flOCTOHHO ?
Kas sina ei olle wasta panden
He ocjiymajicfl JIH H3T> HHXB
ärra pölgnu näide sõna n käskniero npHKa3anifl H ÜOBejieHifl ?
mist?
Kas neide seäst keddä ei olle
He ÖpaHHJTb JIH Koro H31> HHXb?
törrelnu ?
Kas keddä ki om es olle ärrä
He ocyauji-b JIH KOTO HHõyab ?
sundnu ?
Kas es olle ka keddä irwitelnu?
He nepecM'bfljrb JIH Koro ?
Lätsi, nink sino koddo rahwast
XI^TEFL HJIH AOMAMHHXL) TBOHXT.
oõynaenib JIH CTpaxy BoacieMy, H kas öppetat jumala hirmu tundma
nink kas juhhatat hä pole ?
HACTABJIHEUIB JIH KB aoöpoMy ?
Siiia peät oppetama nink juhhaOöynaft H HaciaBJiaft KT> TOMY!
tama neid se pole!
Siiia peät ollema näile keigen
Byflb Tbi HM'b BO BCkMT. flOÖpOMT)
hään töön kaunis eenkojos!
iVbJlli XOpOUIHMT) npiIM^pOMl. !
Ka siiia ekkä ütte jnemist arTbi H BCHKaro nejioB-bKa JIIOÖH
mastaggo nink auwustaggo!
H NO^HTAFT !
Kas es olle keddä siüä ärrä
He VÕHJIT) JIH Tbi KOrO KaKHM
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0öpa30MTb ? Korjja ? 3a HTO ?
He HcnopTHJi-b

JIH Koro HHM-L ?

õbiTb H npesi) jipyraro ?
MJIAFLEHUA BO NPEBB He yMEpTBHJia JIH ? HJIH i m a i e HE yõHJia Jib ?

MoaceTi>

HE

NNJIA JIH HETO cMepTOHJIH JIOJKECHT) CBOHXIJ HHMT)
He nanoHJiajib 4T00TB Ä^TEÖ HE
HOCHarO
ÖblJIO ?

He yõHji -b JIH Koro ao nojiyCMepTH, HJIH 3^;paBie Hie NOBPEFLHJRB?
He noöyflHJit JIH Koro KTJ yõiftcTBy ?

Kl) JipaKi,

HJIH Kl)

ÖpaHH?

Bi) yHbiHie HJIH BI) oTiaame
NPHBEJTB JIH Koro Kor^a?

He

Bo TH-FCBL) H HpOCTb HE HPILBEJIL)
JIH Koro?
HE HayiHJIT) JIH KOMy nOHTHTb
Kl> KOJIjyHaMl), B0p03Kl>HMl),
Ky^bi KI> HHOMy rptxy ?

HJIH

HE ynoHJii) JIH BHHOMI) Koro Ki)
CMCpTH?

Kor^a yBHfl-fcmi) rjrfc ÄpaKy, pa3HHMafl ECTJIH B03M0JKH0 TEÕ"FE ?
Tbi

õepErn

3jipaBie

õjiHJKHaro

TO ecTb BCHKaro nejioBtKa KaKt
COÕCTBEHHOe CBOE.

7-

He yKpajib JIH y Koro iEro HHõyflb?

He OTHHJII) JIH HacHjmo HEro y
Koro ?
BopoB'b, rpaöiiTejieft, H pa3õonHHKOBI) HE CKPBIBA.ni) JIH y CEÕH ?
He yHHJIl) JIH KOrO K"b BOpOBCTBy
H pa3Ö0I0 ?
B -FE p, a JI -b
HJIH 3HAJRB, o Bopaxi., njiyiaxi) H

tapnu kuma wisiga? kuna? mink
perräst ?
Kas es olle sina keddä ärrä
riknu minkaga?
Woip olla töise jnemissegi ülle?
Latsekeist oma kottu sissen kas
es olle ärrä surmanu? ehk muido
kas ei olle ärrä tapnu?
Kas sina middä es olle jonu ärrä
surmatawwat, ehk seddä allomast
liikmide kottust, mis laste wäljatullemisse usses om, kas es olle
minkaga sedda kesset jotnu, et
lätsi es saasi ?
Kas es olle keddä pooleni sur
mani ärrä tapnu? ehk kenka terwiist ärrä riknu ?
Kas es olle kihhotanu keddä ärrä
tapmisse, tappelusse, kisklemisse,
tülliteggemisse nink törra poole ?
Ärrä-tülgästämisse, ehk perrätusse sisse, (-koggoni holetusse ehk
lootussest ärrä heitmisse sisse) kas
es olle kuna kedda saatnu?
Wihha n suure meie pahha sisse
kas es olle kedda saatnu ?
Kas es olle juhhatanu keddä
minnema nõidu n wölhu mano ehk
kohhe muu pattu pole ?
Kas es olle keddä winaga lijaste
jotnu surmani?
Kuna sina saat näggema koh
riido, sis, kui woit, peät ärra lahhotama!
Sina peät lähhembä se om eggäütte jnemisse terwust hoitma nida,
kui ainust oma !
Kas es olle siiia middä kelt ärrä
warrastanu ?
Kas es olle middä kelt wäggisi
ärrä wötnu ?
Wargit, kiskijt n rööwlet kas es
olle warjanu oman majan ?
Kas es olle juhhatanu keddä
wargussele nink rööwmissele ?
Ehk teedsit sina wargit, heritsit,
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MameHHHKaxt a HE .HOHOCHJII) KOMY

H3T> BbiminHXT) ?

CaMt He MouieHHHHajrb JIH ?
He oCMaHHBajit JIH Koro

Bb Top-

TOBJlfc HJIH Bb CJIOBaXl) ?

He

OCHpOTHJTb JIH

Koro?

He YTAHJTB JIH y ceõa nyjKOBa
jjoöpa flaHHaro Ha SBEPEJKEHIE Teöt,

HJIH KaKOÄ B-FEM,H ?

HaeMHHKy HJIH paõoTHHKy TBoeMy
no 3roBopy H oõhmaHiio Bce JIH
3anjiaTHJib ?

He OÖHFL-hJTb JIH CIipOTb H BÄOBHH-T) ?
CMOTPH HH^ERO He õepu NYACOBA
HO CBOHMH TpyAaMH CHHCKHBaH ?

(selle venekeelse teksti osa peal
[eidub viis ära hangunud mustakaspruuni karva vaha küünla ära han
gunud tilka, arvatavasti vene kiri
ku küünla tilgad.
T. L.)
8.
He NPEJHOÖOJRMCTBOBAJRB JIH ? Ob

LYJKOK) 2KEHOIO, HJIH Cb .IFFEBKOK), HJIH
Cb MyJKeCKHMTb HOJIOMT), HJIH CO
CKOTHHOK) He ajiliJiajiT) JIH KaKoro
rp-fexa ?

Ci) QYJKHM-B MyaceMb, HJIH CB
KliMT) HHbIM b HE COrpbmHJia JIH ?
HJIH cb Kanoio HMHHHO POÄHEIO ?
He afl-fejiajTb JIH KAKOBA HacnjiHHHeCTBa

Cb MaJIOJltTHOH) ?

CKOJIKO pa31) Cb KliMT)?

HJIH pyKoio CBoeio A^TopoflHaro
CBoero yaa HE 3aõaBjmjn) JIH ?
HE ÕblJIT) JIH CBO^HHKOMT) ?
HE Gbijia JIH CBO^HHHEK)?
He NOÕY^HJIT) JIH KOFO KT KAKOMY

öjiy^ofl-feHHiio ?
Bb BOCKpeCHblH, npa3AHH4HbIH

H
nOCTHblfl UHH HJIH B'b nOCTbl HE
OCKBepHHJlT) JIH HoCTeJlH CBOefi ?

nink punga hiiljit, Ent es olle ärrä
kulutanu kelle wanembist?
Sina essi kas es olle punga hiilja
olnu?
Kas es olle keddä arrä petnu
kauplemissen, ehk sönuga?
Kas es olle keddä waises teiiu
sina ?
Kas es olle ärrä (mahatõmmatud:
„salganu" T. L.) peednu (ehk kini
piddama?) siiia wöra hääd siiiole
hoitmisses antud, ehk märäst asja ?
Palgalissele ehk siiio töteggiale
köiiöt nink towotust mödä kas keige
ollet ärrä tassonu?
Kas siiia waesilt ii läsijlt middä
ärrä es olle wötnu ?
. Kae middägi wörast sina ei peä
ärrä wötma, Ent oma waiwaga peät
otsma!

Kas sina abbiello ärrä es olle
riknu? se om kas es olle horust
tennu? Wöra naisega, ehk tütrikuga, ehk meiste rahwaga, ehk
tõpraga kas es olle teiiu märäst
pattu? se om portmist?
Wöra mehhega ehk mu kinkaga
kas es olle häbbemätta patnu?
Ehk märdatse hõimuga nimeld ?
Kas es olle mönt wäikest wäggisi ärrä wörknu?
Mitto körda es ollet kinkaga
tennu ?
Ehk oma käega allomast latsesünitäwät lihha kas es olle hälitsenu ?
Kas es olle keddä horust teggema kokko saatnu ?
Kas es olle siiia keddä kihhotanu märdätse portmisse sisse?
Aig nink muil suuril pühhil päi
wil, ka paastul ii muil pastmisse
päiwil kas es olle ome woodit ärrä
pürretänu ?
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Omagi naisega (: mehhega :) sina
peät hendä kinipiddäma särdätsil
päiwil ent paljo enämbaste wöraga
eggäl ajal peät hoitma hendä särdätse üllekohtu teggemissest kuna!
Xpami HHCTOTy! —
Hoja puhtust!
Olle kannatalik !
õyzu> TepntJiHB-b ! -—
Kas es olle sina wölsnu?
9.
He jirajib JIH?
Kas es olle siiia keelt pesnu
He KJieBeTajrb JIH Ha Koro BcyE ?
kinka päle asjanda?
Kas es olle siiia keelt kandnu
He YNIEHHHAAJTB JIH HE NPABEFLHO?
kinka päle wallelikkuld ?
Kohtu een kas es olle olnu siiia
B-b cyzrfc CBHA^TEJIEM-B JIOSCHMMT)
He ÖblJITi JIH ?
wölstunistajan ?
Kas ei olle sinol kawwalust?
He HMisenrb JIH JIYKABCTBA?
Kawwal om kurrati sarnane.
JlynaBbiH fliaBOJiy ynofloöjiaeTca.
Kas ei pedä ehk nüüd eggi kas
He CKpbiBaemi) JIH HJIH H Tenepb
He CKpblJIT) JIH HF.rO OTI) MEHH Ha es olle miiio eest ärrä peednu middä
siin pattu üllestuiiistamissel.
HCHOBtjIH ?
Ütle ärrä keik puhtaste ilm keiCKAÄW Bce MHCTO õeai) BCHKaro
gesuggust ärräpeedmist!
3aKpbiTia!
Kas ei olle sinol libbedust nink
He HMTENII) JIH JIACKATEJICTBA H
JIHUEM-fepCTBa ?
sallalikkust ?
Siiia peät ikkes ollema õigusse
Bynb Tbi Bcer ^a npaB,n;ojiioõHB'b
HEJIHUEM-FCPEH-B H NPOCTOCEPAENEHT) armastaija, ei mitte sallalik, enge
waawaimolik ehk puhta süddämelik !
HJIH HHCTOCOBiiCTEHT).
Kas ei olle siiiol märäst ärräneHe HMtennwiH Hanoil HpoKjraTOii
10.
3aBHCTH B-b öjiaronojiyMin apyraro? detud kaddeust lähhembä öiie ülle ?
Nink kurrati wihkamist ?
A HeHaBHCTH fliaBOJICKOH ?
Kas es olle römustelnu lähhembä
H E pa^OBajica JIH O HEmacTiH
önetusse perräst?
ÖJIHHCHHrO ?
Kas ei hiinosta kellele märräst
He acejiaEnrb JIH KOMy KaKoro
3Jia ? HJIH HE AyMaEIHb JIH Kaixb kurja ? Ehk kas ei mõtle kuitas
pattu tettä?
COrp-fclHHTb?
Ehk kas sina ei himosta ihkaHJIH HE xomemeb JIH EB HcejiameMT),
HTOÖT) HJIH JKeHa, HJIH FLOMT), HJIH missega seddä, ehk et wöras nai
CKOTT>, HJIH ZJEHRH, HJIII HJIATBE, ne, ehk maja, ehk tõbras, ehk rahHJIH HHBbl, HJIH KaKOE II HPOTHEE ha, ehk röiwas, ehk pöid, ehk misBJia^tHie COCB ^a TBOETO ÕWJIO Bce suggune mu sino lähhämbä perris
IIPEÄ TOÕOK) ?
ossa siiio perräld ollessi ?
Olgo siiio süddä kaugel särdätse
Tbi oTT> TaKoro 3Jiaro JKejiaHia
OTCTaub!
halwa himostamisse mant!
He TOJIKO HE JKE.iaii HETO HHÕYFLB
Ei mitte nipaljo, et siiia ärrä
NYJKARO, HJIH HE TOJIKO HE JRFEJIAÜ himmostaggo middä wörast, ehk
3Jia H rplixa, HO H MWCJIH orb ärrä tekko kurja n pattu, Ent mötcepxma o TOM b He HM1>H !
tit eggi süddämest ärrä olgo sär
dätse kurja himo pole!
IIoHejKe 0Tb xyjibixi) Mbicjieft
Sest et kurjest möttist tullep

H CB CBoeio JKeHoio (: ET CBOHMT)
MyjKewb:) ynepjKHBažca B-B TaKia ^ HH
a KOJIMH Ila ^E eb HyjKEio (: et nyJKHMX» :) BCErna onacaftca TaKoe
6e33aK0HiE Kor^a jrfejiaTb !
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flliJiaeTCH BCHK1H rpliXl), KaK-b
XpucToeb roBopurb BO EBaHrejiiH
CBoeMt: IISTB BHyTpb OTT. cepana,
HejioBtHecKaro IIoMbimjiEHia 3Jiaa
HCXOÄflTT) : IIpEJIIOÕOJXhHHiH, JIIOÕOzi-bHHia, yõiöcTBa, TaTõbi (: jiacecBHMapK. fltTeJICTBa :), JlHXOHMCTBa, OÖHflbl,
7. CT. JiyKaBCTBlH, JIECTb, CTynojrfeflHin,
21
- OKO jiynaBO, xyjia, ropflbiHH, öeayMCTBO. BCfl cia 3Jia« H3T) BHyTpb
HCXOflHTT), H CKBepHHTT) ^eJIOBtKa.

Orb HeHacbiTHaro

HCEJIAMH HE

kigesuggune pat, nida kui Kristus
essi ütlep oman armoöppetussen:
sissestpiddi jnemiste suddämest lähhä
wa wälja, kurja mõtlemisse, hora
jahhi, tapmisse, wargusse, ahnusse,
kurjusse, kawwalus, kimalus, kadde
silm, teotaminne, kõrkus, rummalus.
Keik nesinatse kurja asja lähhawa
sisestpiddi wälja, ja tewä jnnemist
rojatses.

Täütmättäst tahtmissest kas es
olle sina ärrä tülgastämisse nink
OTMasHie ?
perrätüsse sisse saddanu?
Ciü cyTb CMepTHbia rp^xn.
Ne omawa surmlikku pattu.
HERO Tbi CEõt He xomEnrb, TOTO h
Midä siiia hinele ei tahha, seddä
muilegi ärrä tekko!
apyroMy HH KOMy HE KEJiafi!
ByTb CBOHMT» H MflJIblMTj flOBOJieHT).Olgo siiia oma weikiga gi rahhol.
Jumal ei jätta keddägi ilma seota,
Borb HHKoro HE ocTaBJi«eTT>
mis kellele tarbis om koggoni ello
Öe3T) Toro, HTO KOMy HeOTMiiHHO
HyjKHO ecTb KT) JKHTilO.
ajas!
Keige siiio ello ajal ikkes tenäBo BCK) JKH3HB TBOK) Bcerjia ÖJiaken, kitten, auwusten, pehjaten
ro^apn, cjiaBH, noHHTaa, ÕOHCH H
nink abbis heigaten lotussega ju
IlpH3blBa}I BT) ÜOMOHIT) Cb HaflejKflOIO
malat, peät teddä süddämelikkuld
Bora JIIOÖH CEP^EIHO Ero, JIIOÖH H
armastama, nink ekkä ütte jnemist,
BCHKaro Hejioi^Ka XOTHÖT. Bpara
TBoero KaKT) cäwaro ceõa JIIOÖHHIT). ehk ollessi keä siiio wainlane, nida
kui essi hendä armastat.
Ütle siiia essi märdätse es sina
ToBopn caMb KaKin Tbi rphxii
weel pattu tennu ?
(ein,e) a^-fajiajib ?
Kas siiiol om nüüd süddämest
Co/KajrhemT. JIH Tbi Tenepb o-i-b
öigede haiget meie, et särdäiste
cep/jua, HTO TaKiiMH rptxaMH Bora
pattudega jumalat seddä EssierrähkCBoero ocoõJiHB^ftraaro õjiaro^t.Tejifl
ku oma häteggijat olle ärrä wihhasIlporH^BajiT)?
tannu ?
Wäega peäp haige meel, nink
BecMa COHCAJI-BFL H PACKAEBAFTCH!
kahhitsemine töttöste ollema!
Kas sinol om möttön seddä, et
ÜMtemb JIH Bb MbICJIH TO, HTOÖT)
eddespiddi seest ajast keigite parBnpeflb OTCEJIE BCHMECKH ncnpaBrembide kristlikkuld ellädä?
H"fte no XpiICTiaHCKH )KHTb ?
Kindmäste peäp ollema.
Palle
KplinKO HM ^ Ö ! IIpocH OTT) Bora
BCER^A HHCTARO cepzma H xopomHXT) sina Jumalalt puhhast süddänd nink
häid möttit! nink tekka.
Mbicjieft ! H FL-BJIT).
Kas siiia ussut seddä, et nüüd
B ^pyemi) JIH TOMy, HTO Borb
Jumal sinole, kui ollet puhtaste kahTenepb Teõ"FE MHCTO noKaflBmeMyca
hitsennu, saap andis andma keik
HeOTMiiHHO npOCTHTT> pa^H JIIOÖBe
sino pattu oma suure armastusse
CBoea MpesT) MEHH Befc rp^xn TBOH?
perräst miüo ülle ?
npHXOflHJIT)

JIH BT> yHblHie

II BO
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A ECJIH Tbi HE Bipiinrb ETOMy,
TO He õyjieini. npom,EHT), HO ropa3Ao
eb ÕOJIUIHMH rptxaMH noH^emi)
OTCIOÄy BOHT>.
ÜO-HCTHHFC B-fepyii TaKT). IIOHEJKE
6EAI) B-fepbi HHMERO HE BO3MOJKHO
OTT> Bora nojiyHHTb HaMT>.
IlepeKpecTHBniHCb cTaHb Ha KOjieHa, H npEKjioHHB-b \iajio rojioBy
BT> HH3T) H CJI02KHBT) KpECT000pa3H0

pyKH Ha rpy^b CTOft fla
orb BCETO CEPAUA Bory!

MOJiHCb

rocno^y noMOJiHMca!

Tocno^H noMHjiyö!
TocnoÄH BOJKE cnacEHia: c. T.
rioCJlt CEH MOJIHTBbl.
Tenepb npoiu ^Hia H
OTT) MeHH. r OBOpH TaKT)! IlpOCTH
Mfl OT ^e (: CBflTblH :) HECTHblft H
õJiarocjioBH, corplimHXT) a3T) ziymeio
II T"fejIOMb, CJIOBOMl., JVfcjlOMT), nOMbimjieHieMi)
H
BetMH
MOHMH
HyBCTBbl aymeBHbIMH H TfejieCHblMH.

RIPOCHJKTB

BBJIAFT. ECJIH OTEUI) ayxoBHbiü
Bb KaKOMT) rp-fex^ Bfl-feCb Koro He
pa3penmrb, TO H orb Bora He
ÕY ^erb TÕTT) npomenb, A ejKejiH
SJXfcCb OTEUT) ayXOBHblK BT> HEMT)
KOTO paspEIHHTT), TO Btpb HTO H
BORB BT) TOMT) npOCTHTT).
Tenepb nEpEKpECTiiBmHCb npnnajiH
JIHHEMT) Ha SeMJIK)

H

JltJKH.

TocnoÄb H Borb Hanrb jncyeb
XpHcrocb, õJiaroaaTiio H mejipoTaMH
CBoero HejioBtKojuoöiH, aa npocTHTb

TH^AJIO

(: FLIU,H:) HMHPEKT),

CBHToro

Jlyxa, AMHHI>.

BCH

eorprkmema TBOH : H A3T) HefloCTOHHbifi jepeft BJiacTiio Ero MH 4
jiaHHoio npomaio H pasptaiaio TH
OTT) BC-FCXT) rp-FEXOBT) TBOHXT> (BCTaHb)
t (siin oli vaja „risti tähte" teha.
T. L.) BO HMH Orua, H Cbma, H

Ent kui sina ei ussu seddä, sis
ei sa mitte siiiole andis antus, enge
paljo suurembide pattaga saat süst
wälja miliema.
Jah töttölikkuld siiia peät nida
uskma. Sest ussuta middägi ei wõi
meije jumalast saada!
Nüüd heiten rist ette saisia pölwide päle, nink painuten weid pääd
alla, nink ristete käe panden kokko
oma rinna päle saisa ja palle,
Jumalat keigest süddämest!
Pallelgem jssandat!
Issand heidä armo meije päle!
Oh sino sullaside önsusse Issand
n. t. s.
Perräst seddä palwet.
Palle sina andisandmist nüüd
minnold eggi. Ütle nida:
Mina pallen sino auwolik jssa,
Anna andis minole, nink önista minod: Mina ollen pattu tenu hin
gega n ihhoga, sõnaga, teggoga,
meiega nink keiki miiio waimolikki
ii ihholikki tundmistega!
Se olgo teede sinol, et kui waimolik Essa märdätsest pattust ked
dä siin wallale ei sa pästmä, sis
Jumalast eggi ei sa tolle andis an
tus, Ent kui siin waimolik jssa
märdätsest pattust saap keddä wal
lale pästma, sis, ussu siiia, et ju
mal eggi seddä saap andis andma.
Nüüd heiten rist otsa ette kum
marda mahha n olle maan.
Meije Issand nink Jummal Jesus
Kristus armo ii omma jüemistearmastamisse helduste perräst andko
andis siiiole armas Lats N: keik
sino essitusse: Nink mina, ke ei
olle wäärd, Preestri Minole antu
temmä melewalaga annan andis
sinoie, n pästä wallale sino keigist sino pattudest (: tosse ülles:)
t Jumala se Issa, ii Poja, ii puhhä
Waimo nimel Amen.
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Cin cjioBa
HEõecHaro 1 ).

CYTB KJIIOHH uapcTBia

BjiaroAapii Bora. ToBopH TpHJK^bi

c;iaBa Teöe BOJKIS (õyan).

üepeKpecTHBinHCb H IIOKJIOHHBmncb pa3t BB aeMJiK) u-fejiyft CBHTbiii KpecTT>.
IIOMHH, qTo Ha Kpecrfc njioTiio
pacneHmificfl CWHB Boaciii yjioBjieT-

BopujiT) coBepmEHHO 3a HacB Bory
OTuy CBoeMy B3HJTB rptxn Hämu
Ha ceöa!

U^jiyfi cBHToe EBaHrejiie.

OöbiMaft BB MbicjiH BCER ^a CB
Bi &poH) H JHOÖOBIK) XpHCTa Cnacn-

TeJia
BOCKpecinaro
njioTiio HBB
MepTBbix -b H MsõaBHBraaro HacB orb
BtiHWH norHõejin.

3jipaBCTByH .nymeio ( H

IoiiH: 5. CT:

jiroõe3Hoe ^a^o!

TIJJIOMB)

Q e ( T e n e p b ) a^paBB eCH (Tbl)
KTOMy (Bnpea,b) He corptmaii, na

TH HTO ÕYJIETB.
YKJIOHHCH OTb 3Jia H COTBOpH
Bjiaro.
XOJJH BB nepKOBb.
TOTOBCH BCHMB cepAUeMB upnHe ropme

ncaji: 33,15.

HflTB BHyTpb ceõa uapcTBie BoMe:

T. e. BPA^a aymB H rfcJiecB CaMaro XpHCTa Cbma Boada

TBoero

HSÕABHTEJIH H Bora.
ILOAH BOHB.
BOTB MHpa H jiioõBe NA coxpaHHTB TH OTB BCHKaro 3jia, a fla
AACRB Teõ-FE OJIAROXTATB KB JVFCJIAHIIO
BCHKaro aoöpa BB ACNSHB õjia^eHHyio, aMHHb.

0 E II I T i M l ü
HJIH

o flyxoBHQMB HcnpaBJieHin.

JlroõeaHoe Moe ayxoBHoe Hajjo,
HMHpeKB ! H KaKB TBOft ecMb nacTbipb

H

oö«3biBaio

ayxoBHbitt

TenepB

TEÕ-fe OTCUB,

Teöii

TaKHMB

1) Ääremärkuse eestik. tõlge : Need
sõnad on taevariigi võtmed. T. L.

Tennä Jumalat, ütle kolmkorda
Auw olgo siriole oh Jumal!
Rist ette heiten nink mahha kummarden üts körd anna suud pühhä
ristiga.
Peä melen, et ke olli risti päle
podu lihhaga, Jumala Poig om
meitte eest oma Issad (omale Issale
kül ärrä tenu töwweste) ärrä leppitanu, se om hine päle keik meije
pattu ärrä wötnu!
Ana suud pühhä ewangeliumiga.
Wötta ümbre melen ikkes ussuga
nink armastussega Kristust meije
Önisteggijat kes ihhoga koolijst om
ülles tõusnu nink iggäwetsest hukkatussest meid ärrä pästnu.
Terre sina hinge (n ihho) põiest
armas lats!
Kae, sina ollet terwes sanu,
ärrä tekko mitte enämb pattu, et
sulle middägi kurjembat ei sünni.
Käü ikkes kerikohhe.
Walmista keige süddämega jummala riiki kesset hene sisse wasta
wötma, se om hinge nink ihho
Arsti seddä Kristust Jumala Poiga
sino Lunastaijat nink jummalat.
Minne wälja.
Armastusse ja rahho jumal kaitsku
sino keigest kurjast, nink andko
siriole oma armoandet keige suggutse häteggemisse tarbis önsalikku
ello sisse, amen !
EP it i m ia s t
Ehk waimulikkust parandamissest.
Mino armas waimolik lats Nim:!
Mina kui ollen sino karjus nink
ka waimolik sinole Essa, sis nöwwo
anden kässe nüüd seddä tekko
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A"fei'lCTBieMl>, KOTOpbIMT> TbI MOJKemb

0KA3ATB jiioöoBb KT> BJIAROA^Tejiio

CBoeMy Bory, iiat ^ero ceöt aymeBHyio nojiay nojiyMHnrb. Ii Tairb
TO OHO HM-fcerb öbiTb Bory õjiaroyroflHO H õJiaronpiflTHO, Teõfc ace
H MHt BL> CJiaflOCTb H pa^OCTb,
ECJIH TOJIKO Tbi HcnojiHiinrb Tenepb
^npHJiHiHoe eT0 » T 0 e c T b HanOÖBO TeÖt BO
yAOBjieTBopeHie* Bory
sjufcjiaTb
ETyio floõpoAtTejib.

BoTb aa ceii TBoft rptx-b, Koiopbift
HasbiBaeTca CMepTHbiMi» H nenpocTHTeJIHblMT). A HMHHHO (HanpHMtpb)
3a OTCTynjieHie OTI . ^TO Tbi OÖy ^iaflCb KOJlAOBCTBy H
BO R A H
,XYJIY
, ,, HA
Ü! ZU^BOJiy BI> cjiyjKeHie
ceõa OTflajii,
V
Ero (s. o. caMOBOBOJiHO oTpeKJicH ort Bora H
jumalast xyjiHJit Ero H XpHCTa CnaciiTejia,
raise ta fa a Ju- B0T1b 3 a T 0 1 1 0 ?3-My npaBHJiy C.
maia teo- BacHJiia BejiHKaro cjifyjyeTt Teõi
tase süil
p ä r a s t , T . L . (TOJIKO
npH KOHIHHli JKHBOTa T. e.
TT

Ä

lipu CMepTH npHHaCTHTCH, OJIHaK r b
•KAOTOJili, mto Teöt no ycMOTpy cKažKeTCfl, XOJIH BCER^a BT> uepnoBb,
TaMT> Bb npHTBOpt CTOft, H Ha HCnoBtAb Bt KajKAbiil rofl'b, aa nfcft
BoroHBJieHCKyio HJIH KpemeHCKyio
BOAy BMecTo npimacTia, a goMa Ha
Ka5Kflbie cyTKH KJiaan no 20 nomioHOBT> aeMHbixi) H B^ uepKB-fe Bcer.ua
no CTOjiKyjKT)^. Ci) KplmKOio Bljpoio
JIIOÕH cepaeHHO Bora H njiancfl
npeai. HHMT> 3a TaKOfl rp-fex-b.

H 3 yöiž °cTBO

(s.

^T0

Tbl

(KOJIflOBCTBOMT,

CBOHMT>

TOTO (TOJIHKHXI) l) HCnopTHJTb, BOJieiO
/ .
ja t a p m i s e T O r O (TIJXTJ) yÖHJIl>, BOTI) 3 A TO HE
PuhuTt"lT|CAyeTT) r&öli no 56 üpaBHJiy Bao. epitimianõiduse

CHJiiH

BejiHKaro

20 jierb

npHMac-

siiiole hääs ette wötta, kummaga
sina woit Jumalaile omale hätegijale armastust ülles näütäda,
minkast sina saat sama henele
henge kaswu. Nink nidade se saap
tullema Jummalale meleparräld ii
wasta woetawwas hääs, ent sinole
n minole lustis nink römus, Nipaljo
kui sina saat ixie seddä nüüd ärrä
täütma, se om wimäte siriol waja
om Jumalaile ärrä tettä seddä hääd
oma meleparrandamisse (mahatõm
matud sõna: „wiljas", T. L.) tullus.
Nätse se sama sino pattu perräst, kumb oma rasseust mödä surmlikkus n andisandmattas kutsutas.
Ent nimmeid (eenkojos). Et kui
sina ollet oppnu nöidma niiik kui
ka kurratile orjusses keike hendä
ollit ärrä andnu hälmelel, sis ollii
jumalat ärräsallanu nink laitnu teddä
nink Kristust Önisteggijat, Nätse se
perräst pühhä suure Basiliusse
(: wastla:) säitsmekümnet kolmat
säädusse kässku mööda siiiol tullep
iiie liggi ello otsa se om surma
*

liggi armoandit wasta wötta, Ent
nikawwa, mis sinole perräst ette
ärrä kaemist saap ütteldu, käugu
sina ikkes kerikohhe, sääl saisko
sina läwwe körwal, nink pattu
üllestunnistamissele
käugo sinä
eggäl ajastajal, nink jogo sina jumala
awaldamisse päiwäl ärrä ristitud
wet puhhä ossa saamisse eest, Ent
kotton eggä päiwä nink ö päle
peät katsikümnide kummarussi pandma mahha, nink ka kerikon eggäl
korral nisama paljo. Kindmä ussuga süddamelikkuld armasta sina
jumalat, nink ikkö temä een särdätse
pattu perräst.
Et sina oma nöidmissega sedda
(: neid:) ollet ärrä riknu, meiega
seddä (: neid :) ollet ära tapnu, Nätse
se perräst (: to sama:) suure Basilius
se ehk Wastla wijekümnet kuwwen-
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TIITCH,

O/JHaivb

AOTO.TB CMOTpH

H npoT^ee TaKJKe (s. o. seda
viimast lauset tuleb nii mõista, et
seda tuleb jätkata eelmise lõike
sõnadega alates sõnadest «oflHaicb
AOTOJrfc" jne., T. L.)

Bbimt

(IIpOTHlH EnHTHMlH npaBHJibi CB.
OTiieBi) HJIH Tpe3B0CTb pa3cymca,
Moryrb HaHJia^BIBATB, a H 3a MOIO
HeMomt ocTaBjiflio
nncaTb o
OHbIXl).)
ECJIHJKIJ TH He HcnojiHHmij TOTO,
*ITO A Teöfe Tenepb no coBtTy
oõ.TJABHJIIJ (: HJIH em,e eacejiH orb
õjiyaoA^FLHIFL, HJIH orb Boacõbi HE
OTCTaHeüTb, HJIH eCJIH Bl) nepKOBb
Boaüio no BOCKPECEHIHMII H UPA3A-

HHKaMT» xo^HTb He õyAemt Bcema,

TäK"b HCE nOCTHTCH H MHJIOCTblHH
AaBaTb :) TO BMliCTO JIIOÕBH THiiBT)
Botfrift NOABHRHEM -b Ha ceõH, ( H H
yace He 3axoMy TEÕT TOTO rplsxa
npocTHTb.)
A 3a TaKOH BaacHBIÖ H ejiBa npocTHTejiHbifi rptxt
He ocTaHeincfl HHKoraa orb Bora

õe3i> CTparaHaro Hana3aHiH CCJIH
He 3 ;rfccb TO BT> õynymeft JKHSHH.
BM^CTO uapcTBia HeõecHaro cb
AiaBOJiaMH npecTpamHyio H nperopecHyio BIJHHO Myny nojiyinnrb.

nero Boace coxpaHH! 3Haft
Bory HaaoõHo yaoBJieTBopeHie
3a rp-fexH 3a r feJiaTb. T. e. HaÄOÕHO
IKHTb AOÕpOA-fcTeJIHO. EcJIHHCb Tbi
iicnojiHHmi) Toe, HTO Teõte cnaaaHO
Orb

MTO

yjKe, TO oicajKenrb HTO Tbi ( MHOTO õbi

õbiJio nncaTb, ecjiHõbi Tant: HTO ceft
rp-fexi), ceio Aoõpoa^Tejiiio 3arjiajKAaft. HJIH KaKT) HHane.)

Tp^XT) BOBHeHaBHflliJIT) a AOÕpOflt-

Tejlb B03JH00HJI"b, HHMT) yMHJIOCTH-

BHniT) Bora. 3a BCHKoe aoõpoe zrfcjio

sjrfccb TaKi> HenpeM^HHO
Bl) BtHHOCTH B03HarpaAHT"b TeÕH TaKHMT> ÕOraTCTBOMT), H TaKHMT> cjiaAOCTH II paflOCTH HenpeCTaHHbIMT)
õe3K0HeMH0 HacbimeHieMij, nero Tbi
Bor^xoTflHe

dat säädusse käsku mööda sinol, ei
tulle kattekümne ajastaja perräst
armoandit se om Kristusse ihho n
werd

*

wasta wötta, Ent nikawwa

kae ülles.

(Ent muu töise epitimia p. Esside
säädmisse kässu n õige mõistus
woiwa päle panda, Et mina oma
nörkusse perräst siin jatta mahha
neid kirjotud.)
Ent kui sina ei wötta mitte seddä
ärrä tettä, mis mina nüüd sinole
nöwwo anden olle üttelnu, [: ehk
veel kui sina horapiddämist, ehk
laitmist ei tahha mitte mahha jattä,
Ehk kui sina Jumala kotta pühhil
päiwil ei nakka mitte käüma iks,
Ni samotte ka paastma nink waeste
andit jaggama:] sis Jumala armas
tusse eest tema wihha saat sina
liugutama hene päle, (: nink minagi
edaspäide ei sa tahtma sinole särast
pattu andis anda:) Ent särdätse
rasse nink waiwalt andisantawwa
pattu perräst ei jä sina kunagi
Jumalast hirmsaste nuhtlematta,
kui ka ei siin ilman sis umeteggi
tullewan ellon, sina saat taiwa
riiki eest kurraditega suurt hirmsat
nink
üllimörro piina kanatama.
(: mink eest Jumal hoidku!) se
olgo teede sinole, et Jumalale pat
tude perräst om waja temä meleperrälist tahtmist ärrä tettä. se om
et sünip hääste kristlikkuld ellädä.
Ent kui ka sina seddä saat ärrä
täütma, mis sinole nüüd om jo
ütteldu, sis saat seega (paljo olles
olnu kirjotada nida: et sesama pat
sesama häätäoga peap ärrä wäretämä. Ehk kui muido.) ülles näütäma,
et sina pattu ollet ärrä wihkanu,
ent hääd tekko ollet sanu öigede
armastama. Keige sugguste hääteggemisse perräst Jumal kui ei
siin sis wimate iggawetsen ellon

s

*äd;

misse

käsku
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HHKor,ija He BHfllwrb, HHJKe cjibimajit,
HO HH5Ke H nOflVMaTb O TOMT>, He

TOKMO CKAAATB Tefyfc BO3MOJKHO.
EH NOHCTHHT õyjieTt Teõt Bce TO
no B^pt TBoeft CQBepmeHHO. A MHHB.

ByAH yõo TpirnocTacHOMy Bory

cjiaBa, necTb H õjiaroAapeme Bceraa.

saap sinole säräst rikkust n säräst
iggawes jäädwät maggususse n
röömu täwweust rikkalikuld kätte
andma, märäst hääd sina kunagi
ei olle nännu ei ka kuulnu, kumba
ei ni paljo et ärrä ütteldä sinna
woissi, ent melemöttögagi ärrä arwata ei haaru.
Jah töttöste saap sinole keik se
täwwelikkuld sino usku möda kätte
saama. amen.
(: kolm pallelikkule :) olgo sis
kolmen palgen ainulle Jummalale
auw, kittus nink tennämine ikkes!

(Järgneb järgmine ladinakeelne lause all äärel:

Des mihi veniam Amice sicubi mendam liic invenies.

Eestikeeli kõlab see nii: Anna mulle andeks, Sõber, kui siin kus
kil kohal wiga leiad. Toim. tõlge.)
H3BliCTHbi yace (ayMaio) HaMt
npaBOCJiaBHO rpenecKaro HcnoBliflaHia CblHOBOMT) CyTb T^ npHTHHHbl,
no KOTopbiMi) Bt npaB0CJiaBH0Kae0-

jimecKoft Hameö uepKBt BCH HST»

BoapacTHbixT. KaiomnxcH no e^HHOMy
TOJIKO nejioB-fcKy a He MHorie BO
= oõnie H Bflpyri) npeflt ayxoBHHKOMT> HCnOBliAblBaiOTCH, pa3Be MOJKETTB õbiTb cie TOJIKO Bt jia3apeTax"b

II

BT>

HeOÕXOflHMbIXT.

M^CTaXt.

OflHaKl) H 3Jll>Cb OHbie npHTHHHbl
ecjiH He Bt naMHTOBaHie H Bt
3am,HmeHie eeõ"fc, TO XOTH no KpanH M Mtpt jnoTepCKHMTJ nocji^AOBa-

TEJIFLMT II APYRIIMT OTCTYNHHKAMT
ne pajin coõjia3Ha H ,zioca3K,neHia HO
pa^H HSBtmeHia HMT ) CB"feTjiociaioin ,ia
HCTHHM, onacaacb HToõt OHH ea
BbICOKOyMHbIMt

CBOHMt XHTpOMyfl-

poBaHieMt na^e naama He oõiwfcjm,

a npeat TO õbi jnoõe3Hoii Hameü
MaTepn rpeKopocciiicKOü uepKBli
õe3^ecTi'a, cpaMa H aocaflbi HE
npeTepnfeTb 3a CBOH jnoÕBe H BCHKaro npiHTia .nocTOHHbia ycraaHOBJiema, Hanncajit.

Tede ja meil öigeausa greka ussu
Piddäjl omawa nee wiat, minkade
perräst öigeausan meije kristlikkun
kerikun keik suureeälissist kahhitseist
ütsikone ine ent ei mitte keik üttenkoon nink üttelissi waimolikko Essa
een omme patta üllestunnistawa,
mast se woip johtuda ine lasarettide sissen ehk üttitsen tõbbiste
põddõmissen koan nink kitsin paigun
koh woimatta se kullep. Siski mina
siin need wiat kui ei melenpiddämisses n kaitsmisses hinele, sis
ometegi Lutterusse latsille ehk
temä perrän käuille nink muile
ussust ärra sadaanuille ei mitte
pahhandusse n haigusse teggemisse
perräst, enge selgestepaistwa õigusse
näile ülles kulutamisse perräst, seddä
peljaten mina et nefhä teddä oma
körgömelelisse n kawwala kombega
koggematta ärrä es tou kassi, ent et
ka se läbbi meije armas — Emmä
— — — se Greka n ütten winema
kerik märäst teotust, häppi n melepahhandust es saassi ärrä kanatama
ome säädmiste perräst, mis armas
tusse nink wastawötmisse wäärd
omawa, olle ülles kirjotanu.
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J HaCb 1131) B03paCTHbIXT> BliKOMT)

E^HHT TOJIKO HA EAHH-fe Kaiomiftca
npeAT> XtyXOBHHKOMTj HCnOB^AblBaeTCH a He MHorie BM^CTe H npyrb
(IKPOWFE TOJIKO MOJIO B^HHBLXT,
Kor^a HXT MHoro õynerb BFLPYRB KT>
HCnOBliAH :).
II e p B a H TOMy eerb cia n p H T H H H A:
HTOÕI) Kaiomiftcfl BCFEXT H BaacHblXT) CBOHXTj rp^XOBl) He yÕOflJICfl
H He ycTbiflHJicH Ha eAHHt nonpoõHO
oõtHBJiflTb Bory npe/rb nyxoBHHKOMTJ CBOHMT» öe3T> BCHKaro yTaema
cb coacajieHieMi) o TOMT> cepne^HbiM-b.

BTopaa
n p i i T i H H a OTt
nepBoö 3aBHcani ,afl cia ecTb :
HTOÕIJ .H.yxoBHiiKt no HcnbiTaHin
ii0flp00H0 oTt Kaiom,arocH Morjit
õbi no npaBHJiaMT) eBHTbixi) OTneBt
a Hannane no 0CT0p0acH0\iy CBoeMy
paacyflKy eniTiMiio ewy 3a BajKHbia
rptxH HajioacHTb, OCOÕJIHBO c onaCeHieMT), HTOÕT) He^OCTOHHOMy T. e.
õe3i) ncnpaBJieHifl KaiomeMyca HeouiHeHHaro nparocTia öncepa XpnCTa BT> nopyraHie H nonpame He
npe^aTb, orb nero öbi CaMt .HJXOBHHKT) Iyjvfc npeflaTejno He ynofloÕHJICH, a KaiomiflcH pyraTejieMt H
ocyjKfleHHbiM-b He Morjit õbi 3 ,0,1}JiaTCH.

MaT.

7. 6.

CAMT XpHCTOCb CnacHTejib TOBOp H X I j B 0 eBaHrejiin CBoeMt: He ^aflHTe CBHTaa ncoMt, HH noMeTafiTe

ÕHCEPT BAMHXT) NPEJRB CBHHIHMH,

na ne nonepyrb Hxt HoraMH CBOHMH,
H BpamjnecH pacToprHyrb Bbi.
1. Kop. 11,27

2930.

CBflTblH AnOCTOJlTb üaBeJIl) rOBO-

pHTTb: T^MJKe HjKe anje acrb xjitöt
ceft, HJIH nieTT) namy TocnoflHio
HenocTOHHt noBHHeHT) õyuerb Ttjiy
H KpOBH rOCnOJIHefl. Hflblft 00 H
ninü He^ocTOfiiHli, Cy^T» ceöfc acrb
H nierb, HE pa3cyjKnan rfejia TocnoflHH. Cero pa^H Bt Bacb MH03H

Meil kaswolissist eaga ütsinda
ine ainus kahhitseija waimolikko
Essa een pattu ülles tunistap ent
ei mitte keik ütten koon nink üttelissi (: mast ine ütte wäiko ealisse,
kui neid paljo saap tullema üttelissi pattuüllestunistamissele:)
Esmane sellele om se
wigga:
Et kahhitseija ome rassedit patta
es pelgassi nink es häbbenessi keike
wimätsit jumalaile omma waimolikko
Essä een selgeste ilma kigesuggust
ärrä peedmist süddämelikkuld haige
meiega üllestunistada.
Töine wigga eddimätsest
t u 11 e p s e :
Et waimolik Essä perräst selgede
ärrä nõudmist kahhitseiald woissi
pühhide essi säädmiste käskä mödä
ent enämbäste oma hoitlikko mõis
tusse arwamist möödä temale Epitimiad suurte pattude perräst päle
panda, essite kawwatsemissega et
sellele, ke wäärd ei olle, n ilma
parrandusseta kahhitseijale hinata
pärlit seddä kallist Kristust ärrä
teotamisses nink ärrä sokmisses es
saasi ärrä andma, minkast essi
waimolik Essa Juda Kristusse ärräandia sarnatses, ent kahhitseia
teotaias n süüallotses es woissi
sada.
Essi Kristus õnisteggija ütlep
oman armooppetussen nida: Ärge
andke seddä pühhä piiiele, ja ärge
heidke omad perlid siggade ette,
et nemäd neid ärrä ei sökku omma
jalguga n hennast ümbre ei pöra,
ja teid ei kissu.
Pühhä Apostel Pawel ütlep: seperräst kes jal seddä leibä sööb,
ehk Jssanda karrika sissest joob
kolwatumal wisil, sel om Jssanda
ihhust ja werrest süüd. Sest kes
kolwato sööb ja jooob, se sööb ja
joob essi hinele nuhtlust, sest et
temä ei te wahhet Issanda ihho
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He\ioinHH

H Heny5KJiiiBbi, H cnnrb

flOBOJIHH.

T p eTia
n pHT 4 HHa
ci a :
HTOÕT> KaiomiHca enHTiMieio OTI>

JlyxoBHHKa H &noaceHHoio BonepBbixi)
OTBblKJIT, OTI) 3JI0fl1)HHiH CB0HXT>

(: OCOÕJIHBO OTI, npennpiflTaro eme

BT> MbICJIH MOJKeTb ÕblTt Ha Bpeffb

HJIH

U.EPKBT,

HJIH

ROCYNAPCTBY

CBoeMy HJIH BceMy oõmecTBy 3Jiaro
CBoeio yMbicjia OTCTajrb õbi yBtmaHieMb HJIH TailHblMTj C'b HHMT)
IIocTyiiJieHieMt:) IIOTOMTJ npHHecjnb
öbi no CHJiawb CBOHMI, njiojibi noKaaHia Bory BO ynoBJieTBopeme 3a
rp -fexii.

cipax-b.

UpHTi.

Ca-

JIOM 26. 3.

Incycb CbiHT) CipaxoBi. BT> npeMYNPOCTAXT CBOHXT, CKASBIBAETT:
HTO, KOHb HeyKpomeHi, cBiipent
ÖbIBaeTt, H CblHT, CaMOBOJIHblfi

nponep3i> õynerb.

Il04eMy, HKOJKe ÕHMb KOHK), II
ocTeHt ocjiy, Tano JKesjrb H3biKy
3aK0H0npecTynHy. Taieb MyapcTByerb
J

C0JI0M0Hb.
llcsw. 31, 9.

BpOSflaMH II y3JIOIO HejIIOCTII HXT.

BOCTarHeniH, He npnõjiHjKaiomHXCH
Ki> Teõt.

cipaxi

A,

nro h

peMeHb Bbiio npeKJi-

OHHIOTI), H paõy jiynaBy y3bi H

3HL 2,1

paHbi.

EBP. 12, 7
c. ii.

KoTopbiii öo ecTb CbiH*b, Eroace
He HaKasyeTii 0Tem> ?
BcflKoe õo HanaaaHie Bt HacTOHiu,ee BpeMH He MHHTCH panocTb
õbiTH, HO ne^ajib: Ilocji^nH ace
NJIOFLI) MNPEHT) HAYNEHBIMT T^MT ,
B03naeT"b npaBflbi.

C -\}18'

NE A

i. THM. 5,20

Bjiaro MHI, HKO

CMHPHJIT, MH

een, HKO na Hayiyca onpaBflameM-b

wahhel. Seperrast om ka paljo
nõrku ja haigid teije sean, ja
paljo maggawad.
Kolmas wigga om se:
Et kahhitseija waimolikkuldEssald
päle pantu epitimiaga omest kurjest
teggudist Esmalt essi hendä ärrä
wörutassi (: muido weel essite
woip olla et ne kurja möttö, kuma
kahjo teggemisses ehk keriku, ehk
oma kuningrigi, ehk keige hulga
rahwa päle clliwa ette woetu, jättässi mahha manitsemisse ehk sallaja temäga kombe läbbi:) pälase
et oma jõuda mööda meleparrandamisse wilja (sukku) Jumalaile meleperräld teggemisses tosi ome pat
tude perräst.
Jesus Siraki Poig omme tarkuste
sissen ütlep : et, taltsimatta hobbone
saab wirtsikaks, ja Poeg, kes omma
meelt mödä käib, lääp jultumaks.
Minkperräst,
hobbosele

kui

piits

lähhäp

ja waliad eeslile tarwis,
* *

nenda wits halpide seljale, (kangsuitse) Seddä oppetap Salomon.
Nende suus on sulissed ja waliad,
neid taltsiks tehhä, et nemad muido
ei tulle so liggi (32 laul 9. Salm
ehk wärs.
Ent, ikke ja kangsuitse waliad
murdwad kaela pehmemaks ; nenda
tewad piin ja waew ühhe kurja
sullasse pehmeks.
Sest missugune Poeg on se,
kellele issa hirmo ei anna ?
Agga keik hirmoandmine, kui
se kä on, ei seddä arwata römo
waid kurbdusse ollewat; agga kül
ta wimaks rahholist õigusse kasso
neile anab, 1-es se läbbi on hääste
öppetud
se on mulle heä, et mind on
allantud, et ma so seädmisset öppin.

TBOHMT).

CorptraaiomHx -b aje npejrb BCtMH

Kes patto tewad, neid nomi kei-
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oöJi n4ait,

ranaT. 6, i.

HMYTt.

Aa

H npoTHin CTpaxt

OnnaKt) BpaTie, ame ii Bnanerb
qejioB-bKt BT, H-feKoe nperp-feHieme,

Bbi jyxoBHiii iicupaBJiHftxe TanoBaro

JiyXOM-b KpOTOCTIl : H npOTH.
MATE. I8,15. Aine JKE corptniHTT, KT, Teöls
ÕPATL» TBOH,
II OÕJIIIHH Ero
MLJHCFLY TOÖOIO H TFCWH ejIHH-FCMB,
JLYKA

ame Teõe nocjiymaeTt, npioõp-fejit
een õpaTa TBoero.

IIoTOMt KT, KaiOIHHMCH I COTBOpiiTe yõo njionbi nocTOHHbi noKaHHiH.
Movc. 23, i5. (; JJA HE HBIIUIHCH npent EoroMb TOIIJ,!,. :)
3, 8.

Kop. n, 28.

HaKOHeut, ,5a HCKymaerb ace
nejioBtKi, ceõfc, II TAKO OTrb xji^õa

J,A HCTT>, H OTI, LAMH NA nieTt.
kbp. 12, 20

H6o Bort Hauit, orm,

nonnaHii

ecTb.

Bynn — E .My cjiaBa, iecTb, H
fuaronapeHie Bcerna

kide ees, et ka teised wõttaksid
karta.
Siski. Weiiad, kui jnimene ka
ühhe eksitusse sisse sattuks, sis
parandage nisuggust ialle tassase
waimoga.
n. t. s.
Agga kui sinno wend siiio wasto
eksib, sis miiie ja nomi teddä enese
ja tema keskis ükspäinis; kui tema
sind kuleb, siš ollet sina oma
wena kassuks sanud.
Päle se kahhitseiat wasto: seperrast kandke õiget mele-parrandamisse wilja.
ja mo palle ette ei peä mitte
tühja käega tuldama.
Otsa pääl, Agga jnimene katsko
isseennäst läbi, ja nenda sögo temä
sest leiwäst, ja jogo se karri ka
seest.
Sest meije jumal on üks ärrä
lõppetaja tulli.
Temäle olgo auw, kittus ii teilo
ikkes.

CoöopHoe JYNIJHO IIOCJI: c. 22. H OB -fext yõo MHjiyftTe pascyžKnaioine:
OB^XT, ace CTpaxoMt cnacaiiTe, OTI, OTHH Bocxninaioine H.

juda Apostli r. 22. s. Nink heitke mõne päle armo wahhet pitten.
Ent mõnd tekke peljoga önsas, ii kissoke neid tullest ärrä, n wihhake
seddä lihhäst teotetu särki.

Ilcaji: 17. c. 36. [: H najit MH ECH aainnineHie cnaceHin, H
necHima TBOH BocnpiflTt MH :] H HaKaaaHie TBoe HcnpaBint MH Bb
KOHeui,, H HaKa3aHie TBoe TO MH HAYHHTB.
Epitimia
KaaHb

ynoBJieTBopeHie

iipHJiiiHHoe

kül-teggemine.
süntsa.

2 II^apcTB-b Bt TJI. 24 CT. 13. Bort AaBiiny U,apio no pacKajmiu
EniTeMiK) HJIH KA3HB HajioacHJii, 3a ocjiymaHie Ero, T . e. 3a HecoHiname
Ero JIKWM npest nana üpopoKa onny H3t Tpext cnxt : Hsõepu ceõii
õbiTii: HJIH npiHnyTT, Teõ-fe Tpn JI ^Ta rjiana Ha 3eMjno TBOIO : IIJIH Tpn
M-feCHHbi ötraTH HManrn npent Bparn TBOHMH, H õynyTt roHHine TH : HJIH
TpH nHH ÕblTH CMepTH Bt 3CMJIH TBOeft.

H ii3õpa ceöfc JJABHNT cMepTb.
H yMHjiocTiiBHjica Bort Ha ero. 1 )

1)
tõlketa.

Viimased Pühakirja tekstid on käsikirjas esitatud ilma eestikeelse
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Käsikirja esimese osa lehtede alla on üksikute sõnade kaupa
järgmine ladinakeelne tekst autori enese käega kirjutatud:
Quoniam quisque liominum peccat contra prcecepta Dei hane ob rem
queestionibus quibusdam Mc poemtentiam agentibus inseripsi propter non
calentes potius rossiacii dialectum. At respectu confitentis strictius agere
confessionem jacet libertas in cuiusque voluniate. Sacerdos Anicetas Jacowleff' 1776 anno Januarii die inserip., s. o.: Kuna iga inimene eksib
Jumala käskude vastu, olen sel põhjusel siin üles tähendanud mõnin
gate küsimuste abil patukahetsuse käsitluse nende pärast, kes vene keelt
paremini ei valdai Kuid igalühel on vabadus, arvesse võttes pihtijat,
kokkusurutumal kujul pihtimist toimetada. Preester Anicetas Jacowleff,
kirjutanud 1776. aastal jaanuarikuu päeval (Toim. tõlge).

Raamatud-Ajakirjad-Teated.
J. C. H i n r i c h s ' i k i r j a s t u s Leipzigis on kõnelustamiseks lahkesti
saatnud 2 järgnevat raamatut.

Friedrich Gogarteny Theologische Tradition und theologische
Arbeit, V e r 1 a g d e r J . C . H i n r i c l i s ' s c h e n B u c l i l i a n d l u n g ,
Leipzig, 1927, 55 lk., hind 2 Rmk.
Fr. Gogarteni sulest on lühikese aja jooksul rida teoseid ilmunud, nii: „Illusionen" ; „Von Giauben und Offenbarung"; „die religiõse Entscheidung" ; Jcli
glaube an den dreieinigen Gott". — Gogarteni seisukohtade ümber on laiemale
ulatuv vaielus tekkinud. Üks küsimusist on: kas peame tagasi minema Luteri
ja XVI aastasaja ortodokssete dogmaatikute juure — või edasi ehitama saksa
idealistlise filosoofia alustel. Nagu teada, rõhutab Fr. Gogarten esimese vajadust.
«Teoloogiline töö" peab teoloogilise traditsiooni mõttes Luteri arusaamistele
tagasi tulema ja XIX aastasaja teoloogilise traditsiooni, mis idealismile rajatud,
oma tööga murdma, kui ta tõsine «teoloogiline töö" tahab olla. See ongi põhi
probleem, mida Fr. Gogarten ülalnimetatud teoses käsitab. Sealjuures ei saa
ta mööda minna mõnest tähtsast tunnetusteoreetilisest põhiküsimusest.
Fr. Gogarten näitab selles omas huvitavas teoses meisterlikult, mikspärast
ei või teoloogiline töö idealistlise filosoofia aluseid jagada, olgu see filosoofia siis
nii palju kui tahes läbi põimitud kristlikkudest mõtetest. Idealistlises filosoofias
ja n. n. kristlikus idealismis kuulab inimene iseennast, kuulab vaimu, „sõna
enese seest", mitte aga „sõna" väljaspoolt minat «enesele", ehk küll ka see
sõna, mis väljaspoolt tuleb ja mida kuulatakse, inimese sisemise ilma kaudu temale
teatavaks saab. Kuid põhimõtteline vahe seisab selles, et kord kuulab inimene
seda ka eneses, mida Kristus eneses kuulas, teinekord aga kuulab inimene eneses
seda, mida temale ainult Jumal Kristuse kaudu anda võib — temale, inimesele,
kui patusele, andeksandmist. Esimesel korral on meil tegemist idealistlise filo
soofiaga kristlikus rüüs, teisel korral aga teoloogilise traditsiooniga, mis Luteri
kaudu piibli enese juure viib.
Kui tänapäevane teoloogia veel õigustust olemise peale omada tahab ja
kui ta ära ei taha kaduda idealistlikesse ilmavaate-õpetusisse või religiooni-teadusse või apologeetikasse, siis peab ta Jumala sõna, mis piiblis, kui Jumala
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sõna läbi elama, kui Jumala sõna võtma ja kui Jumala sõna kuulutama. Selle
läbi omandab ka teoloogiline töö ja mõtlemine oma volituse ja õigustuse. See
oli see suur uus elamus ja tõde, mida Luter tollekordse katoliku kiriku seisu
kohtade vastu esitas. Jumala sõna — õige mõistja, reegel ja mõõdupuu! See
selgus paistab igaltpoolt Luteri ja luterlise ortodoksse dogmaatika juurest välja
ja sellepärast rõhutab Fr. Gogarten tagasitulekut Luteri juure või Luteri
renessaanssi.
Selle seisukohaga tuleb võidelda ka igasuguse idealistlise filosoofia vastu,
mis sügavasti kirikusse ja teoloogiasse tunginud. Mitte ei ole nii tähtis võidelda
valjaspool kristliku arusaamist seisvate voolude vastu, kui just selle sisemise
valeõpetuse vastu, mis ähvardab hävitada kirikut ja teoloogiat.
See, küll kõigest 55 leheküljeline Fr. Gogarteni töö on niipalju tähtis küll,
et iga teoloog ja kiriku- kui ka usuõpetaja temaga tutvuneks. Igatahes peab ta
selle põhjal selgusele jõudma, et inimene ainult siis piibli sõna õieti õpetada
võib, kui ta ise enne piibli sõnast õpetatud on, et ta ise piibli sõna mõistmist
enne õpetada ei saa, kuni ta ennast Jumala poolt õpetada ei ole lasknud selles
„ühes, mis tarvis".
H. B. R a h a m ä g i .

P r o f . Dr. W i l h e l m S c h u b a r t , D a s W e l t b i l d J e s u

(„Morgenland",

Heft 13), V e r 1 a g der J. C. H i n r i c h s 's c h e n Buchhandlung,
Leipzig 1927, 54 lk., hind 2 Rmk.
„Iga inimene näeb maailma omamoodi, ja see, mis ta näeb, ongi temale
ainsaks tõelisuseks" (lk. 53).
See sõna käib ka Schubarti raamatu kohta.
Tema „isiklik vaatlemisviis" on temale «peaaegu tunnistuseks saanud" (lk. 3). —
Pärast lühikest olemasolevate hallikate ja abivahendite (Josephuse, evangeeli
umide, eriti Markuse oma, arkeoloogilise uurimistöö tulemuste) mainimist kirjel
datakse esiti 1. osas aluseks järgnevale juuda rahva ajaloolist ning usulist are
nemist alates a. 586. Sel teel saadud raamisse paigutatakse Jeesuse isik ja töö.
2. osa käsitab Jeesuse suhtumist Rooma riigile, võimukandjatele ning juhtidele,
kes tema jaoks arvesse tulevad. Jeesus elab oma aja usulistes kujutlustes;
kreeka haridus ja laad jäävad temale võõraks. 3. osa: Jeesuse töö peab silmas
ainult juute. Suhtumine vaestele ja rikastele. Tema jüngrid ja omaksed. 4. osa:
Jeesuse haridus ja silmaring, suhtumine loodusele. Siinkohal leidub ilus maas
tiku ning Jeruusalemma kirjeldus (lk. 29—31). 5. ja 6. osa käsitavad Jeesuse
suhtumist seadusele ja prohvetitele, Inimespoja probleemile ja variseeridele.
Aegamisi küpseb tema messiateadvus. Piiritu usaldus Jumala vastu, kuid selle
kõrval paindumatu determinism. 7. osa: Jeesuse laad ja isik. 8. osa: Jeesuse
ilmakujutlus — jumalariik.
On olemas ilus lookene vanast Franz Delitzsch'ist (j 1890). Kui keegi
oma kahetsust oli väljendanud, et Delitzscli kui suurepärane Palestiina ja selle
ajaloo tundja pole oma silmaga Püha maad näha saanud, vastas tema: „Eks
ma seda kõike vaata kord ülevalt". — Usurõõmsat ülevalt-vaatlemist Scliubarti
raamatukeses leida küll ei ole. Maistesilmadega ta näeb ja tahabki näha — maist.
Evangelistide kohta langevad järgmised otsused: „Kõige suuremat ette
vaatust on tarvis, nagu igaüks teab, Johannese evangeeliumi kohta, kuna see
ei tahagi Jeesuse elu jutustada, vaid eelvõetud ilmavaatesse paigutada ... Ei
esimene evangelist, kes toob juure võõraid vaatekohti, ega tänapäev kaugelt
ülehinnatud Luukas oma poolharidusega ulatu Markuseni. . . Iga tähelepanelik
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lugeja tunneb igal sammul, kui vähe need jutustajad seda meest mõistsid, kellest
nad kõnelevad (lk. 5). „Tema kõige paremast" said nad aru «ainult ülivähe"
(lk. 36). Nendel otsustel ei puudu ju osaline õigus. Kuid esitatud kujus tõrjume
nad tagasi. Muidugi ei suudeta Jeesust täieliselt mõista, kiüd kas just peab
sellepärast ütlema: „Jeesus teadis enda üksi olevat, ilma endasarnaseta, keset
inimesi ja sõpru, kes viimselt midagi temast ei aimanud" (lk. 47).
Jeesusest ja tema tööst öeldakse: „Vastu tahtmist, võib öelda, libises
Jeesus teatavasse seisukohasse oma riigi vastu, politilisse osasse ja hukkuski
sel tagajärjel" (lk. 22). «Jeruusalemma vastu purunes tema töö, ja koguni tema
ise" (lk. 31). „Tema töö asjatu, omaksed truudusetud, tema ees kadu, üksi ta
seisab koletise ees . . . Viimaks ta kaotab oma Jumalagi: miks oled mu maha
jätnud? Ta suri. lõpmatu mahajäetuse tundes, saatusest purustatuna" (lk. 46).
„Mõte lunastusest ohvrisurma läbi käib risti vastu kogu tema jumala- ning ilma
vaatele" (lk. 51). Kõlab siis küll juba nagu vähe lepitavamana, kui viimaks
öeldakse : «Tema ilmakujutlus, jumalariik, kestis veel üle tema surma" (lk. 53). —
A eie arusaamine Jeesuse isikust ja tööst, mis juba oma alustes erineb autori
omast, vajab nende näidete järel vaevalt veel erilist kinnitamist.
Rõhutamise kõrval, et tihti ei saavat kindlaid otsusi anda, leidub siin-sääl
väiteid, mis vahest ometi liig suure kindlusega esitatakse, nagu näit. lause :
«Alles oma elu lõpul nägi Jeesus oma silmaga templit" (lk. 18). See vastab
sünoptikute kujutusele, sest nemad tahavad Jeesuse teed sel kujul tähendada.
Muidugi võib Marta ja Maria lugu (Luuk. 10, 38—42) mujale paigutada kui
just Betaaniasse, kuid vaevalt see suudab rahuldada. Ja pealegi kõneleb Jeruusa
lemma kohta käiv «kui sagedasti" (Matt. 23, 37) küllalt selget keelt.
Töö nagu Schubarti «Jeesuse ilmakujutlus" võib mõnelegi mõttele äratada,
kuid enamasti küll niisugustele, mida sünnitab vasturääkimise tarvidus. S e 1
viisil võib seegi töö edendada süvendust Jeesuse isiku ja töö hindamises.
*
*
0. Seesemann.
*

Uues, VI trükis on ilmunud Jeena kirikuloo professori K a r l H e u s s i teos :
Kompendium der Kirchengeschichte, Sechste, neubearbeitete Auflage,

V e r1a g v o n J . C . B . M o h r ( P a u l S i e b e c k ) , T ü b i n g e n 1 9 2 8 , 4 8 2 l k .
Vaevalt 20 aasta jooksul on see teos juba 6-es trükis ilmunud. Oma teo
sega pöördub autor, nagu ta ise I trüki eessõnas seletab, esimesel joonel üli
õpilaste poole ja kõige pealt algajate poole, et neile esimest sissejuhatust kiriku
loosse anda.
Raamat võiks siis elik ka veel kirikuõpetajatele, usuõpetajatele ja ajaloo
lastele hõlpsaks orienteerimise vahendiks olla. Autor püüab vaheteed käia suur
teoste ja enam visandeid esildavate teoste vahel. Vastavalt peab ta eriti sil
mas teksti arusaadavust, dispositsiooni ülevaatlikkust; ülevaatlikkuse saavuta
miseks, aga ka peaasjade eraldamiseks kõrvalasjust on tarvitatud mitmesuguseid
kirjatüüpe.
Kuna IV trükk aastal 1919 sisaldas 638 lk., vähendati inflatsioonihäda
sunnil V trükk ia. 1922) märksa ja VI trükk on nüüd jälle V trüki suuruseks
jäänud (482 lk.).
Arvesse võttes teose mainitud omadusi, on see «Kompendium" meie usu
teadlaste juures soovitust ja tarvitust leidnud. Teose meeldivaks küljeks on ka
asjalugu, et siin kirikuloo sündmustikku jälgitakse (niipalju see võimalik on)
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k u n i o l e v i k u n i . Käesolevas trükis on lõpupeatükk: „Die Kirche unter
den Eimvirkungen und Nachwirkungen des Weltkrieges" (lk. 439—459). Ka
Eestimaa ja Lätimaa kohta on mõned read öeldud (lk. 451). Kahjuks on autori
informatsioon selles suhtes puudulikum olnud kui muidu. Ta kirjutab muu seas :
„\ ene revolutsioonist 1917 peale on eesti ja läti natsionalism ja enamline soldateska hirmsasti möllanud . . ." Meie ei kahtle, et see natsionalismi suhtes
ebaõige lause ja mõned muud ebatäpsused järgmises uues trükis parandatakse.
*
^
*
0. S i 1 d.
*
Käsisõnaraamat n D i e R e l i g i o n in G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t " (mis
ka meil tellijaid ja tarvitajaid on leidnud) on hakanud ilmuma II trükis
(J. C. B. Mohr'i kirjastus — Tübingenis).
„ ü " tähe all sisaldubm u u seas: „Dorpat: I. Bistum", millest lühidalt rää
gib Arbusov, ja „Dorpat: II. Universität", millest pikemalt räägib Gruelin.
Viimase artikli I osas püüab autor kokku võtta Tartu ülikooli ajalugu,
rõhutades ülikooli asutamisel ja arenemisel „vana balti-saksa positsiooni ajaloo
list kultuuri tahet".
Artikli II osas räägitakse Tartu ülikooli usuteaduskonnast Vene ajal ja
Eesti ajal. Rääkides eesti usuteaduskonna asutamisest öeldakse, et peale 2 „vana"
fakulteedi liikme kõik teised olid eesti kirikuõpetajate hulgast (rp. „eestl praost
H. B. Rahamägi") nimetatud. Iseloomustav on, et autor ei nimeta viimast rp.
igatüht ametit, milles keegi enne usuteaduskonda-tulemist on seisnud, niisa
muti ei nimetata ka neid ligemaid suhteid, mis kahel eesti liikmel juba eelmiste
fakulteetidega on olnud. Tahetakse muljet äratada, et neil kõigil puudus aru
saadavalt igasugune teaduslik kvalifikatsioon, mis aga teatavasti tõele ei vasta.
Teiselt poolt paigutab autor magistri-eksami põhjal Tartu usuteaduskonnas habiliteerunute jätkajaks \V. G r u e hn'i, välja jättes eesti fakulteedi t õ e l i s e d
magistri-(rp. doktori-) promotsioonid, kuna aga cand. \V. Gruehn teatavasti habiliteerus eesti fakulteedis ilma (kõrgema) teadusliku astmeta. Kõige
sellega sobib, et Tartu eradotsent W. Gruehn esineb raamatu kaastööliste nimekirjas
Tartu „professori" nime all.
*
*
0. S i 1 d.
Prof. K. Grass'i surmaga vakantseks saanud U. T ."i t e a d u s e õ p p e t o o l i l e
Tartu ülikooli usuteaduskonnas valiti usuteaduskonna koosolekul 16. mail
s. a. mag. theol. ja dr. phil. Otto Seesemann korraliseks professoriks.
Valimisega ühines nõukogu 25. mail s. a.
Otto Seesemann on sündinud 7/IX. 1866 (u. k. j.) Miitavi usuõpetaja Heinrich
Seesemann'i pojana, õppis Viljandi keskkoolis ja Tartu ülikoolis, täiendas ennast
Leipzigis V. T.'i teaduse alal, tegi 1895 filosoofia doktori eksami ja redigeeris
2 a. „Mitteilungen und Nachrichten des deutsclien Palästina-Vereins"; 1898 tegi
usuteaduse litsentsiaadi eksami ja habiliteerus eradotsendina. 1899 omandas ta
Tartu ülikooli magistri astme ja 1900 venia legendi. 1900—1912 oli siin eradotsendiks, 1912—1914 dotsendiks ja 1914—1916 erakorraliseks professoriks, Eesti
usuteaduskonnas anti prof. Seesemann'ile õppeülesandeid tarviduse korral, vare
mait V. T.'i teaduse alalt, lõpulejõudval poolaastal U, T'i teaduse alalt; alaliseks
tegevuseks oli tal sel ajal koolitöö Tartu linna saksakoolis. 1919—1921 oli ta
ülikooli saksa koguduse asetäitja õpetaja. Tema teostest on nimetada: „Die
Ältesten im Alt.en Testament", 1895; „Israel und Juda bei Arnos und Hosea",
1898; „l)ie Darstellungsweise der Chronik" (Mitteil. u. Nachricht. 1899); „Von
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wahren und falschen Proplieten" (Mitteil. und Nachrichten 1910). — Soovime
valitud professorile õnnistusrikast tööd fakulteedis.
*

*

*

Theodor Häring f .

Mõni nädal enne oma 80-aastast sünnipäeva suri Tübingenis prof. I).
Theodor Häring. Th. Häring sündis 1848. aastal Stuttgartis, oli siis repetendiks Tübingenis, kirikuõpetajaks Calwis ja Stuttgartis. 1886. a, sai professoriks
Zürichi ülikooli, kust teda peale A. Ritschli surma Göttingenisse kutsuti, viimase
järeltulijaks. 1895. a. võttis ta kutse Tübingeni, oma kodumaa ülikooli vastu, kus ta
aastakümneid dotseeris ja kus ta ilma haiguseta, südamerabanduse tagajärjel suri.
Oma vaadete poolest kuulub Häring Ritschli pooldajate vanema generat
siooni hulka ühes Jul. Kaftan'iga, Lobstein'iga, Mezger'iga, Kattenbusch'iga,
Wendfiga, Scholz'iga. Kuid iga tõsine õpilane toob meistri vaadetesse ka midagi
uut. Th. Häring katsus A. Ritschli kuivale süsteemile anda enam tunde-joont
sellega, et ta Ritschli vaateid uuema aja pietismiga sünteetilisse ühendusse
püüdis viia, mis temale täiesti korda läks. Vastavalt tema enese tunderikkale
soojale iseloomule kannavad ka tema teosed seda pitseri. Oma süstemaatilised
vaated on ta kokkuvõtnud kahes teoses: „Der christliche Glaube. Dogmatik"
(Stuttgart 1922 ii) j a „Das christliche Leben. Ethik" (Stuttgart 1914 m). Mõlemad
teosed on kirjutatud sügavast, soojast ristiusu elamusest ja on kergesti arusaa
davad oma stiili poolest.
Ühes piinliku teaduslikkusega avaldas ta sügavat mõju terve generatsiooni
Württembergi vaimulikkude peale, keda tema kasvatas, oma isikliste omadustega.
Heameelega tsiteerinud ta mõtteteadlase Schelling'i sõna: „ainult isiksusline
võib isiksuslist tervendada". Seda sõna võib ka tema elu mottona võtta.
Th. Häring rõhutas ühelt poolt usuteaduse iseseisvust igast kõrvalmõjust;
teiselt poolt aga näitas ta alati: Usuteadus teenib kirikut.
Tartu ülikooli usuteaduskonna 1923. a. II semestri süstem. seminarist osa
võtjad, kellel võimalus oli Häringi mõttekäiku süveneda ja tema ususoojust tunda,
ka kui meie mitte igal pool tema vaateid ei võinud jagada, soovime temale tagant
järele rahulist hingamist Jumalas. *
*
H. B. Rahamägi.
*

Toimetusele tulnud ajakirjad :
T e o l o o g i n e n A i k a k a u s k i r j a , 1928, v. 2 (erinumber: Soome
esimene ülemaaline usuteadlaste ja -õpetajate koosolek Helsingis 3.—5. jaan.
1927) ja v. 3.
P r o t e s t a n t l i n e I l m , 192$, Nr. 4.
A j a l o o l i n e A j a k i r i , 1928, Nr. 1.
*

*

*

Teade lugejaskonnale.
K u n a „U s u t ea d u s1i s e a j a k i r j a " a s u t a m i s e l v a s t u t a v a
toimetaja amet ei olnud mõeldud alalisena ja senine toime
taja palvega esines, teda sellest ametist vabastada, valis
usuteaduskond uueks vastutavaks toimetajaks professor
E. Tennmann'i, a r v a t e s 1. j u u l i s t s. a.
Toimetuse aadress on sellepärast mainitud ajast
peale: Tartu, Veski t. 20.
Toimetus.

Usuteaduslisi oskussõnu.

$arita£> (caritas) — (kristlik ligimese-)
armastus.
Äarma — karma.
Äarmeliter — karmeliidid, karmellased.
Äarneual — karneval.
ftarpofratianer — karpokratiaanid.
Kartöufer — kartuuslased.
Äarioocfie — vaikne nädal, kannatusenädal, suurnädal.
Slafualien — kasuaalid.
£afualreben — kasuaalkõned, ametitalituse-kõned, juhukõned.
Äaiuiftif — kasuistika.
xaxafiaoia — katabaasia, allatulek.
Äatafalf — surnulaudis [-laudsi].
Äatafomben — katakombid.
-/cazaoaQXLov — surnulina, katasark(ion).
Äatedjefe — katehhees.
^ntec^et — katehheet.
Äatecf>eien)cf)ule — katehheetide-kool.
Statecfjeiif — katehheetika.
MatedjiSmuš — katekismus.
$atecf)umen — katehhumeen.
Matecfjumenat — katehhumenaat.
Hategorie — kategooria.
Äatenen — kateenid, koondkommentaar.
Matfjarer — kaatar, kaatarlane, puhtlane.
Äcttfjarinenorben — katariinaordu.
=fdjroefter — katariina-õed.
Äatfyebra. — õppetool.
Matfjebra Ifirdje — katedraalkirik.
=fcf)ule — katedraalkool.
y.a&iofxa — katism.
Äatfjolif — katoliiklane, katoliik.
xadoXixoc — katolikos.
— katoliiklik, katolik, katoliku;
üldine.
fntf)oIifcf)e SBriefc — katoliiklikud kirjad,
katoliku kirjad.
—Äirdje — katolik kirik.
Hatfjolijiemuö — katolitsism.
Äaufalität — kausaalsus, põhjuslikkus.
$eilfcf)rift — kiilkiri.
$cld) — karikas.
jentjie^ung — karikakeeldus.
=ftreit — karikatüli.
=tücif)e — karikapühitsus.
KejiHOjicTBo — eralus.
xekkiov, Ke^bH (Selle) — erala, kong.
xthiorrjQ — eralane.
.Hcflermeiftcr (Ke.napb) — keldriülem.
fcltifd)e Äircf)e — kelti kirik.
Äenniter — kenniidid.
fenoftš (©elbftentäufecrung (S^rifti) — kenoos (kenosis), enesetühjendus.
Äerfcr — vangikoda, vangla.
Äcrubim — keerubid.
xriQvyna — kuulutus.
.ftcrtjftif (ipomiletif) — kerüktika.
Äerjenroetfje — küünlapühitsus.

£etf)u6im — vt. öagiograpfia.
$etten6iicfjer — ahelaraamatud.
$e|er — ketser.
Äe^eret — ketserus.
^eijerprosefs — ketseriprotsess.
=taufe — ketseriristimine.
$eu[d)fyett — kasinus.
xiftüuQiov — baldahhiin, rääst [-stu].
^inb ©otteeä — jumalalaps.
$inbevar6ett — lastetöö.
sbemafjranftalten — laste-varjupaigad.
=erjief)ung — lastekasvatus.
sfiirforge — laste-hoolekanne.
=glauf>e — lapseusk.
=gottcöbienft — laste-jumalateenistus.
=j)eim — lastekodu.
sfommunton — lastekommunioon, lastearmulaud.
jfreujjug — laste-ristisõda.
=lieber — lastelaulud.
=morb — lastetapp, -tapmine.
=opfer — lapsohver, lasteohverdus.
=pflege — lasteravitsus.
sptydjologte — lastepsühholoogia.
=fc|u4 — lastekaitse.
=tag — lastepäev.
=taufe — lasteristimine.
Äinbfjcit öcfu —Jeesuse lapsepõli, J. lapseiga.
$inbf)eit§eücmgelhim — lapsepõlve, -ea
evangeelium.
$inbfcf)aft ©otteš — jumalalapsus.
Äircfoe — kirik.
^irdjenagenbe — kirikuagenda, jumalateenistuse-raamat.
=älte)tev — kirikuvanem.
=ami — kirikuamet.
=ard)io — kirikuarhiiv.
=ctrmee — kirikuvägi, -armee.
=auštritt — kirikust lahkumine.
=bamt — kirikuvanne, -põlg.
;6au — kirikuehitus.
=6eatnier — kirikuametnik.
=be^örbe — kiriklik ametiasutis.
=6efucf) — kirikuskäimine, -käik.
=6iicf)er — kirikuraamatud.
=f>unb — kirikuliit.
=6u^c — kiriklik patukahetsus, k. meeleparandus.
=d)or — kirikukoor, -väär.
=rf)rift — kiriklik kristlane.
=tf)viftentum — kiriklik kristlus.
=biener — kirikuteener.
=t>tfjiplm — kirikukarind.
=fcfte— kiriklikud pühad; kirikupühad,
gebciubc — kirikhoone.
=ge£»et — kirikupalve.
=gcbote — kirikukäsud; kiriklikud kä
sud.
jgefäfee — kirikunõud, -riistad, -astjad.
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Äirdjengemeinbe — kirikukogudus; kihel
kond.
rgerict)t — kirikukohus.
=gefang — kirikulaul.
=gejcf)icf)te — kirikulugu.
=gejetje — kirikuseadused.
-gemalt — kirikuvõimus.
=glaube — kiriklik usk; kiriku-usk.
=ittfpcf'tion — kiriku järelevalve.
-jaljr — kirikuaasta.
-fafteit — kirikulaegas.
=!onfercnj — kirikukonverents; kiriklik
konverents.
-hmbe — kirikutundmine; kirikuteadus.
=laften — kirikukoormised, -kulud.
=IeI)re — kirikuõpetus.
-licb — kirikulaul.
stnuftf — kirikumuusika.
=orbnung — kirikukord, -korraldus.
=patron — kirikupatroon.
:poIitif — kirikupolitika.
=red)t — kiriku-õigus.
n-efonnation — kirikureformatsioon.
=fdjänbung — kirikupilastus, -teotus.
=fc£)tff — kirikulööv.
sfcfjmucf — kirikukaunistis, -ehe.
=fieget — kirikupitsat.
=|itten — kiriklikud kombed.
4paltimg — kirikulõhe.
4prcngei — kihelkond.

=ftaat — kirikuriik.
=ftatiftif — kirikustatistika.
=fleuer — kirikumaks.
=ftrafe — kirikukaristus.
stag — kirikupäev.
=uäter — kirikuisad.
iüerfaffung — kiriku põhikord,
suerjammhtng — kirikukongress, -koos
olek.
=uerrualtung — kirikuvalitsus.
iüijitation — kirikuvisitatsioon, -katsu
mine.
=uorftanb — kiriku-eestseisus.
=iual)l — kiriklik valimine.
=jef)nte — kiriklik kümnis.
=$uct)t — kiriklik kari [kari],
$trcf)f)of — surnuaed, kalmistu.
Äirri)lid)!eit — kiriklikkus.
&irri)fpiel — kihelkond.
$ircf)iüeü)e — kirikupühitsus.
ÄIagelieb — kaebelaul.
=iuetber — kaebenaised, nutunaised.
Älariffeu — klarissid, Püha Klaara ordu
liikmed.
fIcingläubig — nõdrausuline, väheusklik.
$lertfalis>mu£> — klerikalism, kiriklus.
Älerifer — kleerik, kiriklane.
Äleru3 — kleerus.
$lofter — klooster.
=briiber — kloostrivennad.

Mlofterfrouen — nunnad.
=l"ct)u[en — kloostrikoolid.

Siwknlicfc (<pai>etaftic)l

isipiLastus.
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=fd}anbung
J
Änecfjt ©ottcš — Jumala sulane.
Änicbcugungšftreit — põlvitamistüli.
^oabjutov — koadjuutor.
xoivoftrjTrjc — ühiselulane.
xoivöftiov — ühiselu.
xoLVojvixov — armulaualaul.
föollefte — korjandus; palve.
ÄoEifion b. S]3flicfjten — kohuste kollisi. oon, k. kokkupõrge.
Äommunifnnt — (armu)laualine.
Äonununion — kommunioon, ühendus;
püha-õhtusöömaaeg, armulaud.
Äonfcffion — konfessioon, usutunnistus.
$onfefjtonali§mus — konfessionalism.
Äonfeffor (®cfenner) — konfessor, tunnistleja.
&ortftrmanb — konfirmand, leerilaps.
$onfirmanbenlef)rc — leer.
^onfirmation — konfirmatsioon, leerilaste
õnnistamine.
$onfutianis>muõ — konfutsianism.
Äongregattonaliftcn — kongregatsionalistid.
&imig§büri)er — kuningateraamatud.
Äonforbanj — konkordants.
$ottforbat — konkordaat.
Äonforbienbucf) — konkordiaraamat.
=formeI — konkordiaformul.
Äonfefrctiiou — konsekratsioon, pühitse
mine.
$onfiftoriimt — konsistoorium,
.tonfubftantialität (d^oovaia) — konsubstantsiaalsus.
Äonjubftantiation — konsubstantsiatsioon.
xovxäxiov — kontakion.
Äoutemplation — kontemplatsioon.
$ontraremonftrant — vastasremonstrant.
Sionuentifel — konventiikel.
Äon^il —- kontsiil, kirikukogu.
Äoran — kooran.
$orintI)erbviefe — kirjad korintlastele.
KOpivman (KHHra) (ni{SaXiov) — tüür-raamat, pedalion.
Hövperfeele — kehahing.
$o3mogouie — kosmogoonia.
Äosmoiogic — kosmoloogia.
fošmologifdjcv ©ottešbeiüeiõ — kosmoloogiline jumalatõestus.
$o§mopolitišmu3 — kosmopolitism.
$raft — jõud.
Äraftübertragung — jõu-ülekanne.
Ärcmfenfjethmg — haigete tervestus.
=pflege — haigeteravitsus.
=feetforge — haigete hingehoid.
Äreatur — kreatuur.
=gefiif)l — kreatuuritunne.
Äreu3 — rist.
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ftfeuj&riiber — ristivennad.
=erf)öf>ung — ristiülendus; ristil-ülendus.
=erfinbung — ristileid.
Äreuješfefte — ristipühad.
stob — ristisurm.
=}cicf)cn — ristimärk.
$reujfaf)rer — ristisõitja.
=nimbu3 — risti särapärg.
=gang — ristikäik.
Ärettjtgitng ©fyrifti — Kristuse ristilöömine.
Äreujfnotcn — ristsõlm.
sorben — ristiordu.
=ritter — ristirüütel.
=fdjroefter — risii-õed
=träger — ristikandja.
=mcg — ristitee.
=^ug — ristisõda.
Ärieg, fyeitigcr — püha sõda.
$rieg§gottf)eit — sõjajumalus.
$rippe — sõim.
Äriterium — kriteerium.
Äritijišmus — krititsism.
£ronleutf)ter — kroonlühter.
ftntjifir — krutsifiks, ristilöödu kuju.

ftrppte — krüpt.
ftrpptifer — krüptik.
Ärpptofalmnift—krüptokalvinist, salakalvinist.
$rpptofatf)olif — krüptokatolik, krüptokatoliiklane.
Äulturetfjif — kultuureetika.
=feinbfd^aft — kultuurivaenulisus.
=fampf — kultuurvõitlus.
=n)iffenfcf)aft — kultuurteadus.
$ultu§ — kultus.
=freif)eit — kultusevabadus.
=mi)(ti! — kultusemüstika.
=ftätte — kultusekoht.
$unft — kunst.
=anbacf)t — kunstipalvus.
Mnftlermoral — kunstnikumoraal.
$urialt§tnuš — kurialism.
Äurie — kuuria.
XVQLB EKTRJOOV — küürie eleison, Issand
halasta.
Äitfkr — köster.
Sh)£>ernetif — küberneetika.
Äprioš ( K VQIOQ ) — Issand.

Saie — võhik; ilmik.
Saienattar — ilmikualtar.
=beicf)te — ilmikupiht.
=6ruber — ilmikvend.
=6utib — ilmikuliit.
=rf)n[tentum — ilmikukristlus.
=inueflitur — ilmikrüütus, -investituur.
-Aeld) — ilmikukarikas.
=fommuuton — ilmiku-armulaud.
=miffton — ilmikumisjon.
=orben — ilmikuordu.
;priefter — ilmikpreester.
=fdjroefier — ilmikõde.
=taufe — ilmikristimine.
Samaišmuš — lamaism.
Samm ©otteš — Jumala tall.
£cmbbtfd)of — maapiiskopp.
£cmbe§goitI)eit — maajumalus.
=f)err — maahärra, maaisand.
Icnibe3f)errlicf)cõ föirdjenregiment — kiriku
valitsus.
— s ^atronat — maaisandlik patronaat.
Sctubeslircfje — maakirik.
Šangmui — pikkmeel.
Sattgfcfjtff - pikilööv.
Saobijenevbricfe — kirjad laodikealastele.
2aren — laarid.
Safter — pahe.
=!ata(og — pahedenimestik.
Sateranfpnobe — lateraansinod.
Satitubinarišmue! — latitudinarism.

ScmbljiUtenfeft (oxr/voTtrjyia) — lehtmajadepüha (telkide kokkupanek).
Sajartfien — latsaristid.
Sajarugorbcn — laatsaruseordu.
Soriämuš — laksism, kõlbluselõtvus.
kaiga (jiaBpa) — laura.
Seben, eiuigeš — igavene elu.
Sebeit !yefu — Jeesuse eht.
Sebeubigfeit ©otteš — Jumala elusus
Sebenöabeitb — eluõhtu.
=alter — eluiga.
=aitfdjauung — eluvaade.
sbautn — elupuu.
sbuct) — eluraamat.
=et'el — elutülkus.
=eube — elulõpp.
;gefiil)l — elutunne.
=geift — eluvaim.
-ibeal — eluideaal.
=fraft — elujõud.
sfraut — elurohi.
sjtorm — elunorm.
=not — eluhäda.
=pfab — elurada.
=reform — elureform.
süerftd^erung — elukindlustus.
=mciffer — eluvesi.
sioert — eluväärtus.
=jte( — elu-eesmärk.
=3n)e<f — elu-otstarve.
lectores — lugejad
Segalitcit — legaalsus, seaduslikkus.
Segat — legaat, saadik, volinik.
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Segenbe — legend, vagajutt.
Segitimation — legitimatsioon, seadusepärastus; tunnistus.
Sefjnšeib — läänivanne.
Sef)ramt — õppeamet.
Sefyrbarfeti (ber Sieligion) — (religiooni)
õpetatavus.
Set)re — õpetus.
Sefjrer — õpetaja.
Sef)rfreif)eit — õpetusevabadus.
SefjrÜitgšfjeim — õpilastekodu.
Setb — ihu.
Seibešnot — ihuhäda.
Seibforge — ihumure.
Seicf)e — surnukeha.
Setcfjenbeftattung — surnumatmine.
4ieber — surnulaulud.
=rebe — matusekõne.
jfcfiau — surnuvaatlus.
=fcf)mau3 — peied, matused.
=uerbrennung — surnutepõletamine.
Seitfitjinn — kergemeel.
Seiben — kannatus.
Seibenjdjaft — kirg.
Seiben3ge)d)itf)tc — kannatuselugu.
=felcf) — kannatusekarikas.
=njeiš»fagung — kannatuse-ennustus.
Seftionen — lugemised.
Scprofenfjäufer — pidalitõbiste-majad.
Sefer — lugeja ; lugija.
Sefung — lugemine.
Seucf)ter — lühter.
Seuiat^an — leviaatan.
Scuit — leviit.
Siberališmuš — liberalism.
Sibertiner — libertiinid.
liberum arbitrium — vaba tahe.
Sitfjt — valgus.
=freunbe - valgusesõbrad.
Siebe — armastus.
Siebešgaben — armastuseannid.
=maf)l — armastuse-söömaaeg.

Siebeštätigfeit — armastusetegevus.
Siebloftgfeit — armastusetus.
Xitavsia — litaneia.
Siterarfritif — literaarkriitika, kirjandusearvustus.
litterae apostolicae — apostlikud kirjad.
— canonicae — kanoonilised kirjad.
Siturgie — liturgia.
Stturgtf — liturgika.
liturgtfdje iBüc^er — liturgilised raama
tud.
—$arben — liturgilised värvid.
—©eräte — liturgilised nõud. 1. riistad,
1. astjad.
—Seftionen — liturgilised lugemised,
liturgiftfjer ©efcutg — liturgiline laul.
—©ottešbienft — liturgiline jumalatee
nistus.
liturgifcfieš ©ebet — liturgiline palve.
Sobgefang — kiidulaul, kiituslaul.
=opfer — kiitusohver:
Sogia — logia.
Sogif — loogika.
Sogolatrie — logolaatria.
Sogoš — logos, sõna.
=dE)riftologie — logose kristoloogia.
koyo9trr]Q — logoteet.
Sotjn — tasu, palk.
Sollarben — lollärdid.
So3 — liisk; osa, saatus.
Söfegelb — lunaraha.
Sosfaufung — lahtiost.
=fyrecf)img — lahtimõistmine.
Suge — vale.
Sufcišeuangelium — Luuka evangeelium.
Suft — lõbu, mõnu.
Suftration — lustratsioon.
Sutf)eraner — luterlane.
lutf)erifcf) — luterlik.
lutjjerifcfye Äircfje — luteriusu kirik, luter
lik kirik.
Sut^ertum — luterlus, luteri usk.

3)lacf)t — võimus, võim.
^biffen — võimuosake.
=gegenftänbe — võimuesemed.
=ibee — võimuidee.
sftöff — võimu-aine.
=uorftetlung — võimukujutlus.
iDftibcfjen, ^ugenbiüei^e ber — noorneidude
pühitsus.
9}icibd)enfcf)u£ — neidudekaitse.
2>Jagbalenerinnen — magdaleenlased.
Sftagbalenium — magdaleenium.
ÜQiagie — maagia, nõidus.
SJJagier — maag, tark, nõid, võlur.
9Diof)l5eit — söömaaeg.

2JiäI)rifc£)e Söriiber — Määri, Määrimaa,
Moraavia vennad.
3flaicmbacf)t — maipalvus, -hardus.
9)iatbaum — mei [-u].
2Jtajeftät (©ottcš) — (Jumala) majesteet,
majoriftifc^er ©treit — majoristlik tüli.
SJiajoritcit — majoriteet; enamus, enamik,
ajiajitõfel^aitbfd^rift — majuskelkäsikiri,
suurtäheline käsikiri.
SJiaffabäer — makabeid.
SKaleadEjibudj — Malakia raamat, Maleahhi
raamat.
9)lalerci — maalimine.
lammon — mammon.
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SJiammonsbterter — mammona teener.
9)iana — maana, võim.
2)?anicf)äer — maanilane.
•Dtanidjäišmuš — maniheism.
SKanna — manna.
SJlämterroetlje — meestepühitsemine.
9)iantit — mantika, ennustuseoskus.
SRärdjeit — muinasjutt.
ÜDiarcionitiSmuö — martsionitism.
3Diaricmer — maarjalased, mariaanid.
Siarienbilb — maarjapilt.
=erid)einung — Maarja ilmumine.
=feft — maarjapäev.
4)cim — maarjakodu.
=fult — maarjakultus.
=legettb — maarjalegend.
=re!igion — maarjausund.
=ueref)rung — Maarja austus.
2)iartnefeeIforge — mereväe-hingehoid.
ilfarfuöeuangelium—Markuse evangeelium,
üttaroniten — maäronlased, maroniidid.
Sftarifjaftiftung — marta-asutis.
ÜDIärtqrer — märter, veretunnistaja.
=aften — märtri-, veretunnistaja-aktid.
=fefte — märtri-, veretunnistaja-pühad.
üJiartgrium — martüürium, veretunnistus.
3)iartt)rologium — martüroloogium.
2Raffenp[^ologie — m?ssipsühholoogia.
üJfätjigfeit — parajus; mõõdukus.
9)tateriališmu§ — materialism.
2>?aterte - mateeria, aine.
SJJatriardjat — matriarhaat.
äiiattf)ciušeuangelium — Matteuse evan
geelium.
9}icutrithi3orben — Mauritiuse ordu.
ilJajbeismuš — masdeism.
HRajebonianer — makedooniuslased.
Wiajebonianišmuš — makedonianism.
2J?ed)itariften — mehhitaristid, mehhitaarlased.
9ftcbitcttion — meditatsioon; mõtiskelu;
vaikne palve.
SRebijinmann — tark, arst.
SJicerbradje — merimadu.
2JJegalitf)grä6er — megaliithauad.
9Jteincib — valevanne.
äUelcftiten — melikiidid, meliklased.
me(etiani[d)ee ©d)išma — meletsiaanlik
shisma.
/ujvuua (2J?onatfoicf>) — minea.
HJJennoniten — mennoniidid, mennolased.
ÜDicnfcf) — inimene.
ÜDJenfdienliefce — inimesarmastus.
=opfcr — inimohver.
=fof)n — inimespoeg.
=tum — inimus.
üflenfcfifjeit — inimkond.
=finb — inimlaps.
2JJenfcf)licf)feit — inimlikkus.

ajienfdjiuerbung — inimestumine, ini meseks saamine.
meritum — teene.
— de condigno — kasavuseteene.
— de congruo — kohasuseteene.
9)ieffe — missa, mess.
mejfiamfcfie ©nuarlung — Messia ootus.
aJiefiianität ^eju — Jeesuse messiaansus.
SRefftaš — Messias.
=betmtf$tjein !yefu — Jeesuse messiateadvus.
ÜJlefeopfer — missaohver, messiohver.
SJtetabolišmuš — metabolism.
9J{etamorp^ofe — metamorfoos, moone
[moonde],
(terävoia — meeleparandus, patukahetsus,
ajjetaptujfif — metafüüsika.
9J{etempfi;cf)ofe — hingeränne.
9)teteniomatofi3 — ihuränne.
9Jletf)obe — meetod.
9Metl)obi3muš — metodism.
ÜMljobiften — metodistid.
SReiriavcfjat — matriarhaat.
SJtetropolit — metropoliit.
fjLia (pvoig — üheloomusus.
3Wid)abucf) — Miika raamat.
9Jtid)ael (Cšvsengcl) — Miikael.
ajlibrafd) — kirja-uurimine, midraš.
2JUfrofosmo§ — mikrokosmos.
HJtilitärgeiftUdjer — sõjaväe-vaimulik.
=feelforge — sõjaväe-hingehoid.
militia Christi — Kristuse sõjavägi.
3)tinber6rüber — minoriidid, vähemad
vennad.
9Jtini{trant — missateener, ministrant.
3Kinnejinger — minnesinger.
SJtinoriten — vt. ÜDtmberbriibei - .
ajjimtšfelljanbfcfjrifi — minuskelkäsikiri
väiketäheline käsikiri.
9JHfd)ef)e — sega-abielu.
misericordia — kaastunne, halastus.
3Jliffa — vt. Süeffe.
ajiiffale — missaraamat, missaal.
Sftiffton — misjon.
SD^ifftoriär — misjonär.
SDJtfftonearjt — misjoniarst.
=blätter — misjonilehed.
=geiellfd)aft — misjoniselts.
=inftitut — misjoni-instituut, -asutis.
=ftrd)e — misjonikirik.
=priefter — misjonipreester.
=fcf>roefter — misjoniõde.
=feminar — misjoniseminar.
=uereiu — misjoniühing.
:jeitfd)nft — misjoniajakiri.
9Jiiffip — missiiv.
2)iitf>rašreltgion — Mithra usund.
2JlitIeib — kaastunne.
9flitra — miitra, piiskopimüts.
2)httelbing — vahe-ese.
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ajiittelroejen — vaheolevus.
ätlittler — vahendaja, vahemees.
9J?obati3mu§ — modalism.
SUiobaliften — modalistid.
äHobalität — modaalsus.
•äftobernišmuš — modernism.
ÜDtobeniiffeneib — modernisti(de)vanne.
üDlofyammebamšmuš — muhamedanism.
9)folo!anen, M0Ji0KaHbi — molokaanid.
MO.majibHHK — vaikur.
SRoitabe — monaad.
äKonctbenlefyre — monaadiõpetus.
DiowiDologie — monadoloogia.
9Jionardjicmer — monarhiaanid.
9JžonardE)iani3inu§ — monarhianism.
9)Jönd) — mun''.
9Jiönd)3geIiibbe — mungatõotus.
=fleibung — mungariietus, -rõivastus.
=orben — mungaordu.
=regeht — mungajuhised, -reeglid.
4d)vift — mungakiri.
=fd)ule — mungakool.
•JJtöudjtum — mungaseisus, mungaelu;
munkus.
•äRöncfiroettye — mungapühitsus.
"Dionbgott — kuujumal.
=oeret)rung — kuu-austus.
iDfomemuš — monism.
-DJontften — monistid.
ÄKonogamie — monogaamia, üksik-abielu.
SNonogramm Gfjrifti — Kristuse mono
gramm.
^Jionolatric — monolaatria, ainujumalateenistus
s Dionop()9iiten — monofüsiidid.
•Dionopt^jitiämuä — monofüsitism.
9Jbnopolcf)riftentum — monopolkristlus.
Ü}{onot()et6mus — monoteism, ainujumalasus.
^Jionotljcletcn — monoteleedid.
SJontaniemuõ — montanism.
•'Jioral — moraal, kõlblus.
luoralifcfjer ©ottešbeiuetš — moraalne jumalatõestus.

9Jioralitcit — moraalsus; moraliteet.
2WoraIpf)ilofopI)ie — moraalfilosoofia.
=ftatiftif — moraalstatistika.
=tf)eologie — moraalteoloogia.
=unterrirf)t — moraali-, kõlbluseõpetus.
ÜDtorb — tapmine, tape.
=fiit)ne — tappelepitus.
Sftorgenanbacfjt — hommikupalvus.
=[ctnb — hommikumaa, ida.
morgenlänbifdje Äirrfie — hommikumaa
kirik, idamaa kirik.
ÜDiorgenröte — koit.
=ftern — koidutäht.
3Jtofaifmalerei — mosaiikmaalimine.
9Jlo)ai5mu0 — mosaism.
iDiofdjee — mošee.
9Jfojes6üd)er — Moosese raamatud.
=iteb — Moosese laul.
=fegen — Moosese õnnistus.
SWotio — motiiv, aje, põhis, põhjend.

9?aaffener—naasseenid, maokummardajad.
9?acf)at)mung £$e[u — Jeesuse järeleaime.
nacf)apoftolifcf)e§ ^eitalter — pärastapostlik
ajajärk.
9?ad)folge (' f>rifti — Kristuse järelkäimine,
Kr. jälgimine.
U?cid£)ftenliebe — ligimesearmastus.
9iärf)fter — ligimene.
9ia<f)t, fjetlige — püha öö.
=mal)l — öine söömaaeg.
9iaiuität — naiivsus, lapselikkus.
9?ame — nimi.
9iamen ©otteš — Jumala nimed.

üftamengebtmg — nimeandmine.
=glattbe — nimeusk.
•Jtnmenštag — nimepäev.
•Jtamensciuber — nimenõidus.
•Katrenfirdjroeify — vastla-laupäev.
ŠRartfjej — narteks.
5Ra|aräer — nasarlane.
ÜRajträer — nasiir, nasirlane.
natalis dies — sünnipäev,
üflntionalfirdje — rahvuskirik.
=rcligion — rahvususund.
•Jiaturališmuš — naturalism.
9iaturbefcelung — loodusehingestus.

SJhifierfromtner — näidisvaga.

ÜDfutter ©otteš — Jumalaema.
;fircf)e — emakirik.
2)Jutterfcliaft — emadus.
UVQOV — salv.
9)ii)ITL)e — mürr.
nujftagogifcfye Xfjeologte — müstagoogiline
teoloogia.
SÖit)ftc — müst.
SDtyftericnfuIt — müsteeriumikultus.
'U qfterium — müsteerium, saladus.
ättqftif — müs'tika.
ajtyftifer — müstik.
mi)ftifcf)e Grfliiruug — müstiline sele
tus.
— SBereinigung — müstiline ühendus.
— ^crfcufung — müstiline vajumus.
aJhjftijismuõ — müstitsism.
— müüdid.
=forfcf)ung — müütide uurimine, m.
uurimus.
=mcird)en — müütmuinasjutt.
9JJi;tl)ologie — mütoloogia.
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Sftaturbienft — looduseteenistus.
=erfennen — loodusetunnetus.
=geje£e — looduseseadused.
=gott|eiten — loodusejumalused.
natürlicf)e ©otte3erfenntmš — loomulik
jumalatunnetus.
— Sfeligtott — loomulik usund.
— ©cfjöpfuugögefcf)ic(jte—loomulik loomis
lugu.
— 2;l)eologie — loomulik teoloogia.
9iahtrpf)Uofopf)ie — natuurfilosoofia.
=reltgton — looduseusund.
=uölfer — looduserahvad.
=roiffcn[d)aft — loodusteadus.
Sfa^aräereuangelium — natsareenide evan
geelium.
ÜRebenamt — kõrvalamet.
=gotteöbienft — kõrvaljumalateenistus.
iicgatioe £f)eo!ogie — negatiivne teoloogia.
9M)emia6ucf) — Nehemia raamat.
9}eifc (ber ©ötter) — (jumalate) kadedus.
91efrofau[tie — surnutetuhastus.
9tefrolatrie — surnuteteenimine.
??efrologie — nekroloogia, koolnute ni
mestik.
9iefromantif — nekromantika, koolnute
ennustus.
9Jcofatfyoüfen — neokatoliigid, uuskatoliiklased.
9teopIjijten — neofüüdid, vastristitud.
^eoplatonišmuš — neoplatonism.
Sfeoproteftanteu — neoprotestandid.
iftepotišmuš — nepotism, onupoja-politika.

^eftorianer — nestoriaanid; nestooriuslased.
ÜReuapoftoüfer — uusapostoolik.
9Jeubefe^rter — vastpöördunu.
Steububbfytsmuš — uusbuddism.
9ieues Xeftament — Uus Testament.
9ieufrieftanis>mu3 — uusfrisianism.
^eugeborener — vastsündinu.
5Jeujat)r — uusaasta.
9leufalmniš>mu3 — uuskalvinism.
Üfteufcmtiam3tttu5> — uuskantianism.
•Jieumonb — noorkuu.
— ei miski.
9Jicf)tfe — vt. ©ö^en.
Üitfjtlišmuš — nihilism.
üftifolaiten — nikolaiidid.
Virnana — nirvaana.
9?i,täitum
( Constantinopolitanum)
—
Nikea usutunnistus.
9Jominali§muö — nominalism.
3Jomofanon — nomokaanon.
ÜRomopf)i)Ia): — nomofüülaks, sekretär,
^iormbenujfjtfetu — normiteadvus.
9?ormen, ftttltdfje — kõlblised normid.
5Rormgefüf)I — normitunne.
9iortmt>tbrige3 — normivastane.
^otlüge — hädavale.
9tottaufe — hädaristimine.
^ouattaner — novatsiaanid, novatsiaanuslased.
9?untiue> — saadik, käskjalg.
9füfclid)feitžmorat — kasulikkusemoraal.
^i^mptje — nümf.

Dbabjabudj — Obadja raamat.
Dbebien^ — sõnakuulelikkus, sõnavõtlikkus.
Dberfircf)cngerid)t — ülem-kirikukohus.
=fircf)enfoIlegiuttt — ülem-kirikukolleegium.*
=fircf}eurat — ülem-kirikunõukogu.
=fird)enuorftef)er — ülem-kirikueestseisja.
=fircf)enuorfte|ieramt — ülemkirikueestseisja-amet.
Dberfonfiftorium — ülemkonsistoorium.'
Dberpfarrer — ülemkirikuõpetaja, iilempastor.
Dblate — oblaat, armulaua-leib.
Dblation — ohvritoomine.
Obe @alomo3 — Salomoni ülemlaul.
Õffenbartf)eit — ilmutatus.
Dffenbarung — ilmutus.
Dffenbarungšglaube — ilmutuseusk.
=gott£>eit — ilmutusejumalus.
=trciger — ilmutusekandja.
;trinität — ilmutusekolmainsus.
offene ©djulb — avalik süü.
öffentlicfje 33eidjte — avalik piht, a. paht.

Dffertorium — offertoorium.
officium — ametikohustus.
DI)rcnbeid)te — kõrvapiht.
olxovofiia — majapidamine.
olxovõ/Aog — majapidaja.
Dffafiouališmuš — okkasionalism.
Offulttšmuš — okkultism.
Dftateuci), uxzazevxot; — oktateuh.
Dftaue — oktaav.
uxz(tirj%oq — oktoih.
öfumenifd)eš Äonjil — oikumeeniline, üldmaailmne kirikukogu.
— s }3atriard)at — patriarhaat.
— Štinibol — sümbol.
öfonomifcf )C Srinitcit — oikonoomiline triniteet.
Dfjibent — läänemaa, õhtumaa.
Ölbaum — õlipuu.
Ölberg — õlimägi.
Dlbergfatafomben — õlimäe-katakombidDtmeffe — õlimissa.
Ölopfer — õliohver.
Ölfaframent — õlisakrament.
Dlfalbung — õliga salvimine.
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Öliucifye — õlipühitsus.
olptpifdje ©ötter — Olümpia jumalad.
Dmnipotenj —kõikvõimsus, omnipotentsus.
iOfxoipÕQiov — omofoorion.
Dntologie — ontoloogia, olemisõpetus.
ontotogifcfjcr ©otteäbemeiš — ontoloogiline
jumalatõestus.
opera supererogationis — ülemäärased
teod.
Dpfer — ohver, uri furja].
=f letfd^ — ohvriliha.
=gn£>en — ohvriannid.
=gang — ohvrikäik.
-fult — ohvrikultus.
^nafjljeit — ohvri-söömaaeg.
=pfetxrxig — ohvripenning, ohvriraha.
=reltgton — ohvrireligioon, ohvriusund.
=ritu^ — ohvririitus, ohvritavand.
sfdjau — ohvrivaatlus.
=ftätten — ohverduspaigad.
=ftocf — ohvripost, kirikupakk.
=iob (Ef)rifti — Kristuse ohvrisurm.
Dpferung — ohverdamine, ohverdus.
0pl)itert — ofiidid, madulased.
Dptimiömuä — optimism.
o/ms operatum — teostatud tehe.
Drafel — oraakel, ennustis.
Oranten — orandid.
c ogägiov — horaarion.
Dratoricmer — oratoriaanid, oratoorlased.
Dratorium — oratoorium.
Drben — ordu.
Drbenšbruberfdjaft — orduvennaskond.
=gelübbe — ordutõotus.

Drbensgenerat — ordukindral.
=gejellfd)aften — orduseltsid.
=f)äujer — ordumajad.
=red)t — orduõigus.
=trncf)t — ordurüü.
Drbinariat — ordinaariuse-amet, ordinariaat.
ordinarium missae — missa eelarve.
Drbination — ordinatsioon, ametisse
pühitsemine.
DrbiuationSgeliibbe — ordinatsioonitõotus.
ordo salutis — päästekord, õndsusekord.
Drenba — orenda, võim.
Drgcmift — organist.
Drgel — orel.
orgtaftifdjer Äult — orgiastiline kultus.
Orient — orient, ida, hommikumaa.
orientaliftfje $irdjen — hommikumaa-kirikud, idakirikud.
Drpf)ct§mu§ — orfeism.
Drtf)oborie — ortodoksia, õigeusklikkus.
Drtšgötter — kohajumalad.
osculum pacis — rahu suudlus.
Dfianbrifcber ©treit — Osiandri tüli.
Dfterfaften — ülestõusmispüha-paast.
=feft — ülestõusmispüha, lihavõtte
püha.
slämm — paasatall.
Dftern — ülestõusmispühad, lihavõtte
pühad.
Dfterfpiele — vt. ^pafftonsfpicle.
Dftjorbanlanb — Ida-Jordanimaa.
Dftvafa — ostrakonid, kild-tirikud.
Dsforbberoegung — oksfordiliikumine.

^Qccanariften — pakkanaristid.
^äberaftie — pederastia, poisipilastus.
^3äbobaptic>mu3 — pedobaptism, lasteristimine.
^3agani§muä — paganism, paganus,
^agoben — pagoodid.
^aieograpf)ie — paleograafia.
^alimpfcft — palimpsest.
^alingeitefie — taassünd.
gallium — pallium.
palmaruni — palmipuude-püha.
?PaImen[i)nobe — palmipuude-püha sinod.
^atmfomitag — palmipuude-püha.
?|3anentl)ei3muš — panenteism.
^cutfyagia — panhaagia.
9panfošmi3mu§ — pankosmism.
sjianlogiämug -^panlogism.
navvvyig — pannühhiid.
^cmtfyeišmuš — panteism.
^apališmuš — papalism.
•špapišämusS — papism.
^apft — paavst.
=briefe — paavstikirjad.

^apftbucf) — paavstiraamat.
=fatalog — paavstidekataloog.
=!rönung — paavstikroonimine.
päpftlicfie 2(rmee — paavsti sõjavägi.
—JJteffe — paavstimissa.
päpftlidjer Drben — paavstiordu.
-—@d)u£ — paavstlik kaitse.
—©egeit — paavsti õnnistus.
päpftlid)cö 3iec£)t — paavsti õigus,
^apflmefje — paavstimissa.
^apfttum — paavstlus.
^apftiualjl — paavstivalimine.
^Bapijroš — papüürus.
^Parabel — paraabel, tähendamissõna,
mõistujutt.
^arabieš — paradiis.
^arabiefe§nu;tt)OQ — paradiisimüüt.
^araflet — eestkostja, parakleet, Püha
Vaim.
^3araüeli3mu3 — parallelism.
^arafd}e — vt. ^erifope.
^arod)te — kihelkond, kirikkond.
TiciQoifita (napeMHH) — paröömia.

^artifularitüt — partikulaarsus.
^Sartitur — partituur.
^arufie — paruusia, taastulek.
(^3affaf>) — paasapüha.
nacxa^HH — pashaalia.
^affafjlamm — paasatall.
^Jafiton — kannatus, passioon.
^afftonijien — passionistid.
'ijkfftonšanbadjt — kannatusaja palvus.
=mujtf — kannatusaja muusika.
peiule — kannatussammas.
=fonntag — kannatusaja pühapäev.
=fpielc — kannatusaja mängud.
=ftationen — kannatusjärgud.
=iuocf)e — kannatusnädal.
=5eit — kannatusaeg.
TcaozocpÕQiov — pastofoor(ion).
^aftor — pastor, kirikuõpetaja, karjane,
fjjaftoralbriefe — pastoraal-, karjasekirjad.
=fonfereit5 — pastoraalkonverents.
^mebtjiu — pastoraalmeditsiin.
=tf)eologie — pastoraalteoloogia, tegelik
usuteadus.
^ciftorenfirrfientum — kirikuõpetajate kirik
lus.
paler — paater, isa.
Pater noster — Meie Isa, issameie.
patres apostolici — apostlikud isad.
Spatriardfjat — patriarhaat.
patrimonium Petri — Peetruse pärandus,
^atripafjtanišmuš — patripassianism.
^atriftif — patristika.
^}atron — patroon.
^atronat — patronaat.
^aulicianer — paulikiaan.
^aulinev — pauliin, pauluslane.
^cutltnismw) — paulinism.
^aiilu§aften — Pauluse aktid.
=briefe — Pauluse kirjad.
sdjriftentum — paulusekristlus.
pax Dei — Jumala rahu.
pax vobiseum — rahu olgu teiega.
peccatum — patt.
^cbalion — pedaal(ion).
^eftoraltI)eoIogie — pektoraalteoloogia,
südameteoloogia.
^ejagianifdjer ©trett — Pelagiuse tüli.
^enaten — penaadid.
^entateucf) — pentateuh.
nerzsxoorägiov — pentekostaar(ion).
^crfeftibilität beš ©fyriftentumc) — kristluse
täiuslikkus.
^erifopeit -- perikoobid.
nepi oösvz f/q — periodeut.
^ieripatetifer — peripateetik.
^erifterium — peristeerium.
^erfon Sfjrifli — Kristuse isik.
^erjonališmuš — personalism.
pcrfbttlidje ŽHeligion — isiklik religioon.
^er)önltcf)feit — isedus, isiksus.

^efitmižmuä — pessimism.
^etrobrujtaner — petrobrusiaan.
^etrusaften — Peetruse aktid.
=apofalt)pfe — Peetruse ilmutamise
raamat.
=brxefe — Peetruse kirjad.
=cuangeltum — Peetruse evangeelium.
=feft — peetrusepüha, peetripäev.
Waffe — papp.
^Jfaffentum — paplikkus.
^farramt — pastoriamet, kirikuõpetajaamet.
^fctrrarcf)it) — kirikkonna arhiiv.
=bibltott)ef — kirikkonna raamatukogu,
^farre — kirikkond, koguduskond, kogu
dus.
^farretnfommett — kirikkonna sissetu
lekud.
^farrer — vt. ^aftor.
=bilbung — pastorite ettevalmistus.
:fonferenj — kirikuõpetajate konverents,
^farreršfanbibat — pastorikandidaat.
^fcirvcrtcig — pastoritepäev, õpetajatepäev.
=ueretn — pastoriteühing.
=iuatfen — pastorite vaeslapsed.
snritroen — pastorite lesed.
^Sftngften — nelipühad.
^fingftbciocgung — nelipühaliikumine.
=!onferenjen — nelipühakonverentsid.
=fpiele — nelipühamängud.
^Pflansenueref)rung — taimedeaustus.
^flicfjt — kohus [kohuse], kohustus.
?PfIicf)tcnfoIIiftori — kohuste kokkupõrge,
kohuste kollisioon.
^fücfjtuerleljuitg — kohuserikkumine.
^3f)ärtomenaIi3mu5> — fenomenalism.
'pljarijder — variser.
$Pf)tlantf)ropie — filantroopia, inimesear
mastus.
^Ijtlipperbrtef — kiri filiplastele.
^{jilippiner — filiplane.
(piXoxaXia — kauniarmastus.
ftfjilofopfjie — filosoofia.
p)t)jtfotfycologie — füüsikoteoloogia.
^ictät — pieteet, aukartus.
^ietiõmuš — pietism.
^ilcituociftcn — Pilaatuse aktid.
4?ilger — palverändaja.
4)ütte — palverändaja-hurtsik.
=mtjfion — palverändaja-misjon.
=uäter — palverändajate vanem,
^ilgrim v. ^Sitger.
^pifteologie — pisteoloogia, usuõpetus.
Ttioziq — usk.
j
pilage — nuhtlus, vaev.
^lanctenoercörung — planeetideaustus.
^piofttf, religiöfe — religioosne plastika,
^latonišntuö — platonism.
^pienarfonjtl — täiskontsiil.
^Icroma — pleeroma, täius, küllus.

256
^limužbriefe — Pliiniuse kirjad.
I ^Prešbpterianer — presbüterlane.
Purališmuö — pluralism.
pre3bi)teriani[d)e 2tllianj — presbüterlik
^lutonismuä — plutonism.
allianss.
Spneuma, nvevfxa — vaim, pneuma.
^3res6i)terium — presbüteerium.
^ueumatifer — pneumaatik, vaimlane,
Spriejiei- — preester.
vaimukandja.
=ef)e — preestri-abielu.
^neumatomadjen — vaimuvõitlejad.
^rieflerin — preestrinna.
poenitentiaria — patukahetsus, patuka'priefterfobes — preestriteseadustik.
=orben — preestriteordu.
ristus, meeleparandustöö.
=feminar — preestriteseminar.
^oejie, religiöfe — religioosne poeesia,
=tracbt — preestrirüü.
r. luule.
Sprieftcrtum — preesterlus, preesterkond,
^olerntf — poleemika, pealetungi-õpetus.
preestriseisus, preestriamet.
^olgbämoniämuš — polüdemonism.
^rieftevuereljrung — preestriaustus.
^olrjeleort — polüeleon.
Sprimat — primaat.
^olijgamie — polügaamia,
mitmenaise
primitiue 3^eIigiott — primitiivne religioon.
pidamine.
^olgglotte — polüglott.
^Prinjip — printsiip, põhimõte.
^otyiljeišmuš — polüteism.
^nuatf>eid)te — erapiht, erapaht.
=fommumon — erakommunioon, eran0H0Mapb — kellamees.
armulaud.
pofitioe 9feligion — positiivne religioon.
=mcfje — eramissa.
— Sljeologte — positiivne teoloogia.
SpofitioiämuS — positivism.
^Probabilišmuš> — probabilism.
^pvobeprcbigt — proovijutlus.
[titte — postill.
^oftulat — postulaat.
npoxetfxevov — eeslaul.
"iprolog — proloog.
norrjgiov — karikas.
'propfjet — prohvet.
^Präabamiten — preadamiidid.
^väanimtsnutõ — preanimism.
^h-opl)etentum — prohvetlus.
^räbeftinatiott — predestinatsioon, ette
^vopft — praost.
^rofelgten — proselüüdid.
määramine.
7tQoo<po(jd — prosforaa, armulaua-leib.
^Präbeftiitation3lef)re — predestinatsiooni-,
ettemääramis-õpetus.
^roteftant — protestant.
^koteftantenbibel — protestandipiibel.
^Präbeterminiš>mu§ — predeterminism.
sblatt — protestandileht.
praecepta Dei — Jumala käsud.
sbunb — protestandiliit.
jn-aefatio — prefatsioon.
=ebift — protestandiedikt.
^Sväegiftenj — preeksistents.
=gejdngbud) — protestandi-lauluraamat.
SpragmatišmuS — pragmatism.
=uerein — protestandiiihing.
präfytftorifdf)e 9ieligion — eelajalooline
proteftuntifdje Äirdje — protestandi kirik.
religiooon e. usund.
s }koteftauti3mu3 — protestantism,
praftifcfje £fycologie — praktiline teoloogia,
tegelik usuteadus.
^roteoangelium — esik-evangeelium.
"Jkälat — prelaat, kõrgem vaimulik,
ngõSeoiq — annilaud, anniruum.
s $rotobiafon — esikdiakon.
sprämortftratenfer — premonstraatlased.
pmftabilierte öarmonie (SeiDnig) — prestabi^votoprcšbijter — esikpresbüter.
leeritud harmoonia.
npwzoovyyekoq — protosüngel.
^räftabiliämuš — prestabilism.
^romnjialbriefe — provintsiaalkirjad.
^räfäiens ©otteš — Jumala etteteadmine,
^rojefftott — protsessioon, palverong.
prestsients.
^Prüfuixg — katsumine.
^Jrebiger — jutlustaja.
^3)aim — laul, psalm.
=6ucf) — jutlustajaraamat.
^jalter — Taaveti lauluraamat, psalter,
=mönd) — jutlustajamunk.
^feubepigrap^ — vale-epigraaf.
=fd)ule — jutlustajatekool.
pfeuboiftborifdje $>efretalien — vale-lsidori
Seminar — jutlustajateseminar.
dekretaalid.
^rcbigt — jutlus.
^PleuboHementinen — valeklementiinid.
=amt — jutlustaja-amet.
ipv/rj — hing.
=gottesbienft — jutlus-jumalateenistus.
^Ptyd)tatne — psühhiaatria.
=ftul)I — kantsel, räästool.
^Pfgcfjifer — psüühik.
=t£>oorie — jutluseteooria.
?Pfi)d)oanah)fe — psühhoanalüüs.
s ^re36i)ter — presbüter, vanem,
^3ft)d)oIogie — psühholoogia.
^Pft)d)opatfyologie — psühhopatoloogia.
"iprešbgterialuerfaffung — presbüteriaal^Pfi;d)opt)9fif — psühhofüüsika.
kord.
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^fv)cf)otlj)erapie — psühhoteraapia.
"pubertcit — puberteet.
^nrgatorium — purgatoorium, puhastus
tuli.

'Curiften — puristid.
^htritaner — puritaanlane.
s ^t)ramibentempel — püramiidtempel.

Qofjeletf) — koheleet, Koguja raamat.
Cuabragene — kvadrageen, 40-päevaline
meeleparandus.
Guabragefima — kvadrageesima, 6. püha
päev enne ülestõusmispühi.
üuabragejtmalfaften — kvadragesimaalpaast.
Quabratjcfjrift — ruutkiri.
Guäfer — kveeker.
Qualitcit — kvaliteet, omadus, mihus.
qualitatio — kvalitatiivne, mihuslik.

Quantität — kvantiteet, kogus.
quantitatio — kvantitatiivne, koguslik.
Quartobesimaner — kvartodetsimaan.
Queüett, fjeilige — pühad allikad.
=fritif — allikakriitika.
questiones — küsimused.
questores eleemosynarum — almusejutlustajad.
Quietiner — kvietiin.
Quieti3mu§ — kvietism.
Quintomonardjianer — kvintomonarhiaan.

9?a66t — rabi.
9iabbiner — rabiin.
Siabbinerbibel — rabiinidepiibel.
9iabbinišmu3 — rabinism.
9iad)gier — nekk [nekuj.
^adjfudjt — kättemaksuiha, tasuiha, tasuhimu.
SJabtfaliSmuä — radikalism.
ŠRaugorbmittg (ber ŽReltgionert) — (religioo
nide) väärtusjärjestik.
3?aferei — märatsemine, märatsus.
9ta3folnifen (pacKOJibHHKH) — raskolnikud,
shismaatikud.
3iat, ber <po§e — vt. ©qnebrium.
3iäte ob. 9iat[cf)läge, eoangeliicfje — evan
geelsed nõuanded.
9iaitonali3mu§ — ratsionalism.
9iaucf)altar — suitsetamisaltar.
=fafe — suitsetamisastja.
sopfer — suitsetamisohver.
Staumanfcfjammg — ruumikaemus.
9taufdj — joovastus, joobumus.
9iealität — reaalsus, tõelisus; realiteet,
tõsiasi.
^Heolpräfenj — reaalpresents, tõeline juu
resolu.
=prinjip — reaalprintsiip, tõeline põhi
mõte.
9iecf)t, fanonifcf)e§ — kanooniline õigus,
kirikuõigus.
=fertigung — õigeksmõistmine, õigustus.
=fertigung3lef)re — õigeksmõistu-õpetus.
=gläubigfeit — õigeusklikkus.
Sictfjtšbetnufjtfem — õiguseteadvus.
=fäf)igfeit — õigusevõime.
=gleic£)f)ett — õigusevõrdsus.
=mittel — õigusevahend.
=pf)iloi'opf)ie — õigusefilosoofia.
ireget — õigusejuhis, õigusereegel.

9iecf)t3fimt — õigusetunne, õiglusetunne,
srotrfung — õigusetoime.
reetor ecctesiae — vt. 3ieftor.
3iebemption —redemptsioon, vabastamine,
lunastamine.
SRebemptor — vabastaja, lunastaja.
Siebemptoriftett — redemptoristid.
Stebuftion (ber $efte,ber 50ieffen) — (pühade,
missade) vähendamine, vähendus.
9ieformatton — reformatsioon, usupuhas
tus.
9?eformationš>feft — reformatsioonipüha,
usupuhastuse-püha.
ŽReformationšgcfcfiicfite — reformatsiooni(-aja)lugu, usupuhastuse(-aja)lugu.
9*eformcUion3redjt — reformimisõigus.
reformierte ^irtfje — reformitud kirik.
SReformfatfjolijižmug — reformkatolitsism.
=fonji! — reformkontsiil.
9iegalien — regaalid.
=redjt — regaalide-õigus.
=ftreit — regaalide-tüli.
9tegen6ogenbibel — vikerkaarpiibel.
9iegeneration — regeneratsioon, taassünd.
9iegenmacfyerei — vihmategemine.
=ficf)enmg — vihmakindlustus.
:jauber — vihmanõidus, vihmavõlu.
9iegefien — regestid.
regula fidei — usujuhis.
regula juris — õigusejuhis, õigusereegel.
9iegulargeiftUcf)e (clerici regulares) — re
gulaarsed vaimulikud.
regulierte ©fjorljerren (canonici regulares)
— regulaarsed kanoonikud, koorihärrad.
9icicf) Öotteš — jumalariik, Jumala riik.
3teid)£>fird)e — riigikirik.
3ieimbibel — riimpiibel.
rein u. urtreiu — puhas ja roojane.
Jicinigung — puhastamine, puhastus.
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3Reinigungseib — puhastusevanne.
=feuer — puhastusetuli.
=opfer — puhastuseohver.
=riht§ — puhastuseriitus, puhastusetavand.
Steinüarnation — reinkarnatsioon, taaslihastuminc.
SReifeprebiger — rändjutlustaja, reisijutlustaja.
3RefolIetten — rekollektid.
Sielatioit — vahekord, seos, relatsioon.
9teIationen, E>ifct)öfltcl)e — piiskopi-aruanded.
ŠRefonftruftion — rekonstruktsioon, taastarindus.
Siefonailiation — rekontsiliatsioon, taasühendus, lepitus.
Sfefreatiott — värskendus, puhkus.
9teftor, reetor ecclesiae — õpetaja, abi
õpetaja.
Siefufatiott — keeldumine.
9?elatiüi£>mu3 — relativism.
9teligiott — religioon, usund.
SteUgionšcmbenmg ($onuer[ion) — religioonivahetus, usundivahetus.
. =ebift — religiooniedikt, usundiedikt.
=eib — religioonivanne, usundivanne.
=feinbfcf)aft — religioonivaenlus, usundivaenlus.
=fonb — religiooni-põhivara, usundipõhivara.
=freif)cit — religioonivabadus, usundivabadus.
=friebe — religioonirahu, usundirahu.
=gefrf)id)te — religioonilugu, usundilugu,
religionšgefdjicfjtlidje ©djule — religioonilooline, usundilooline kool.
9icligion3gefeIIjtf)aft— religiooniselts, usundiselts.
=gefpräd)e — religioonivaidlused, usundivaidlused.
=t'rieg — religioonisõda, usundisõda.
=!unbe — religiooni- e. usunditundmine;
religiooni- e. usunditeadus.
=lel)rbud)
—
religiooni-õpperaamat,
usundi-õpperaamat.
=Ief)re — religiooniõpetus, usundiõpetus.
=pt)ilojopfyie — religioonifilosoofia, usundifilosoofia.
=pfx)d^ologie — religioonipsühholoogia,
usundipsühholoogia.
=unterricf)t — religiooniõpetus, usundi
õpetus.
=uereinigung — religioonide ühinemine,
usundite ühinemine.
=rotffenfd)aft — religiooniteadus, usundi
teadus.
=änmng — religioonisund, usundisund.
religiöä — religioosne.
Sieligiofität — religioossus, usundlikkus.

reIigiöe=fostaI — religioos-sotsiaalne, usundilis-sotsiaalne.
Sietiquien — pühad säilmed.
3iemonftrant — remonstrant.
^enaiffance — renessanss.
Sicnegat — taganeja.
renovatio — renovatsioon, uuendamine,
uuendumine.
šftenuntiation — renuntsiatsioon, keeldu
mine.
9ieorbmation — taasordinatsioon.
Siepräjentation — representatsioon, esin
damine.
9^epreftinatione>tt)eologie — ennistuseteoloogia.
reprobatio antecedens — eelnev reprobatsioon, e. hukkamõistmine, e. hukatuselemääramine.
—consequens — järgnev reprobatsioon,
j. hukkamõistmine, 3. hukatuselemääramine.
Siequiem — reekviem.
reservatio mentalis — mõttepeetus.
^efernatioit — reservatsioon, täiendus.
DieferDationšpfriuxbe, päpftlicfje — paavsti
talendatud kirikuametid.
reservatum ecclesiasticum — kiriklik tä
iend.
9?eftberi3pflic^t — residentsikohustus, asukoha-sund.
9tefignatiort — resignatsioon.
3iejfripte, päpftlicfje — paavsti reskriptid.
Stejponforium — responsoorium, vastulaul.
9teftaurationstf)eologie — restauratsiooniteoloogia.
restitutio in integrum — ennistamine,
ennistus.
Teiter — päästja.
3iettung — pääste.
SJethmgšljäufer — päästemajad.
3ieue — kahetsus.
Sicuolution — revolutsioon.
Rex Judaeorum — juudalaste kuningas.
9tgoeba — rgveeda.
9if)tpibion — lehvik.
SRic^ter — kohtumõistja, kohtunik.
=bucf> — kohtumõistjate raamat.
3iict)tung3fircf)e — suundkirik.
3tigort3tnu§ — rigorism.
3iitual — rituaal, tavandik.
=E>üdf>er — rituaaliraamatud, tavandikuraamatud.
rituale Rornanorum — rooma rituaal,
rooma tavandik.
Siitualmorb — rituaal-, tavandtape.
3*iitu§ — riitus, kirikutavand.
pnea (paoa) — rjassa, vaimulikukuub.
9iocf, ^eiliger — püha kuub.
3tömcr5rief — kiri roomlastele.
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Siömifcfje Äirc^enprouinj — Rooma kirikuprovints.
—Äuric— Rooma kuuria, paavsti õukond.
9iömifd)e3 ©istuni — Rooma piiskopkond.
— s $atriard)at — Rooma patriarhaat.
röntifdj=fatt)oli)"d)e Äircfje — rooma-katoliku
kirik.
Siofe, bie golbene — kuldroos.
Dtofenfranä — roosi pärg, roosikrants, paater.
=6ruberfcf)aft — roosipärglaste vennas
kond, roosikrantslaste vennaskond.
=feft — roosipärja- e. roosikrantsipüha.

SRofenmeffe — roosipärja- e. roosikrantsimissa.
Siojenfreujer — roosiristlane.
9?o3mimaner — rosminiaan, rosmiinlane.
9iote§ $reuj — Punane Rist.
9tttdfall — taaslange.
9iü<fjicf)t0lofigfeit — hoolimatus.
9iuf)e — rahu, vaikus, tüünus.
3hil)mfud)t — kuulsuseiha.
rufftfcf)e Äirc^e — vene kirik.
— ©efte — vene lahkusk.
3iutf)bud) — Ruti raamat.

©a6ät§mu§ — sabeism, täheteenistus.
©abbatf) — sabat, hingamispäev,
©abbatarier — sabatlased.
©abbatiancr — sabatailased.
©abeHiamšmuC) — sabellianism.
sacrificati — ohverdajad.
sacrificium — ohver.
sacrosanctus — pühim.
©abbujäcr — saduser.
©age — saaga, muinaslugu.
©agenfreiä — saagade-ring.
oaxe/.XaQioq — sakellaar.
oäxxoq — sakkos (piiskopikuub).
©afralgcnoffenfdjaft — püha seltsing.
©aframent — sakrament.
fafrcxmental — sakramentaalne.
©aframentole, bae> — sakramentaal.
©afrantentalien — sakramentaalid, pühad
talitused.
©aframentarium — sakramentaar(ium).
©aframentöbruberfc^aft — sakramendivennaskond.
sftciu§cf)en — sakramendiorb [-orva].
=ftreit — sakramenditüli; vt. Tabernakel.
©afrarium — pühamu; vt. Tabernakel.
fofricren — pühitsema, pühendama,
fafrifijieren — ohverdama.
©afrileg — pühadusehävi.
©afriftan — sakristaan; vt. Äiifter.
©atriftei — käärkamber.
©äfularifation — sekularisatsioon.
©äfularfcmonifer — sekulaarkanoonik.
falben — võidma, salvima.
©alböl — vt. ©fjrišitia.
©albung — võidmine, salvimine.
©alcfianer — saallased.
©aloatororben — päästeordu.
©amaritcmer — samariit.
©amaritenierein — samariitideühing.
©aittfara — samkara.
©am!I)i)ap§ilofopf)ie — samkjafilosoofia.
©amfara — samsara.
©cunuelišbüdjer — Saamueli raamatud.
Sancta Anna — Püha Anna.

Sancta Maria — Püha Maarja.
Sanctus — vt. §eilige, ber.

©anfebiften — sanfedistid.
©anftmut — mahedus.
©cmfjebrin — vt. ©qnebrium.
©attftiott ber Äirdjengefetje — kirikuseaduste jõustus, k. sanktsioon.
©arabaitcn — sarabaiidid.
©arfopfjag — sarkofaag, kivikirst.
©atan — saadan.
©atanišmuš — satanism.
©atišfaftion — rahuldis, satisfaktsioon.
©aturnalien — Saturnaalid, Saturni pühad,
©aule — sammas.
©äulenI)aEe — sammaskoda.
sljeiliger — sambapühak.
©ajerbotate — satserdotaal, hingehoiukäsiraamat.
©djäbelfult — koljukultus.
=ftäite — pealuu-ase.
©cfyamarte — šamaan.
©d)amani§mu§ — šamanism.
©cf»aml)aftigfeit — häbelikkus.
©d)attenreid) — varjuriik.
©cfjaubrote — ettepanemis-leivad.
©djeibebrief — lahutusekiri.
©djeiit — näivus.
=d)rift — näivkristlane.
sfrömmigfeit — näivvagadus.
4ciligfeit — näivpühädus.
=Ieben — näivelu.
=tob — varjusurm.
©djeltrebc — sõimukõne.
©d)col — vt. £abe3.
©d)iff — lööv.
©djinerjertSntcmn — kannatav Kristus,
Kannataja.
©djmerjenšmutter — kannataja Ema.
©djöpfer — Looja, looja.
=gott — Jumal-Looja, jumal-looja.
©cf)öpfung — loomine.
©d)öpfungöberid)t — loomislugu.
smqtfyen — loomismüüdid.
=tI)eone — loomisteooria.
=roerf — looming.
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@d)öpfimgšroocf)c — loomisnädal.
©d)olaftif — sholastika.
©cf)ofsjünbe — põuepatt.
fcf)o±tifcf)e Äircfje — Šoti kirik.
©cfjrtft, £>eiltge — Pühakiri.
^auölegung — kirjaseletus.
;gelef)rter — kirjatundja.
=religion — kirjareligioon.
=ftelle — kirjakoht.

^eidjen — kirjamärk.

©d}ulanbadjt — koolipalvus.
-bibel — koolipiibel.
©cfjulb — süü.
=f>eroufetfein — süüteadvus.
=gefi'tf)I — süütunne.
=opfer — süüohver.
©cftu^engel — kaitseingel.
=geift — kaitsevaim.
=f)etliger — kaitsepühak.
©cfjroabacfjer 2trtifel — Schwabachi artikkel,
©cfiroattenorben — luigeordu.
©cf)iüärmerei — unistus, ülivaimustus,
märatsus.
©djnjarjhmft — mustkunst.
©djroeiger — vt. silentarius.
®cf)ioeif;tucf) — higirätik.
©cfjtüertbrüber — mõõgavennad.
©dircmr — vanne.
sformel — vandevormel.
- götter — vandejumalad.
=rituš — vandetavand, vanderiitus.
=flein — vandekivi.
=jeuge — vandetunnistaja..
© ecfjštageroerf (ecrj/xegov) — kuuepäeva-looming.
©eeI6ucf) — hingeraamat.
©eele — hing.
©eelencmštret6ung — hinge väljaajamine,
sbcroirtung — hingekostitus.
=blinbf)eit — hingesõgedus.
=glau6e — hingeusk.
=gott — hingejumal.
=grunb — hingepõhi.
=$eil — hingelunastus, -õndsus, -pääs.
=fult — hingekultus.
4ef>en — hingeelu.
=meffe — hingemissa, -mess.
=rul)e — hingerahu.
=fc§laf — hingeuni, -uinak.
=uerfauf — hingedemüük.
^tranberung — hingederänne.
=jentrum — hingekeskus, -tsentrum,
©eelforge — hingehoid.
©cemannšmifjton — merimisjon.
©egen — õnnistus.
©egenõjeit — õnnistuse-aeg.
fegnen — õnnistama.
©cgnung — õnnistamine, õnnistus.
©eijjer — nägija.
©ein, baš — olemine, olu.

©einsbeiüufetiein — olemisteadvus.
=erle6ni3 — olemiselamus.
=gef)al t — olemissisu.
=grunb — olemispõhi.
=urteil — olemisotsus.
=roert — olemisväärtus.
©eitenpfeiler — kõrvalpiit.
— külglööv.
©efte — sekt, usulahk.
©eftierer — sektlane, lahkusuline.
©el6britt6ilber — kolmipildid.
©elbft, baš — iselus.
=acf)tung — eneselugupidamine.
=6efriebigung — eneserahuldus, enese
rahuldamine.
=6ef)errfcf)ung — enesevalitsus.
:f>efimumg — enesetaibe, -taipamine.
=berüuBtfein — eneseteadvus, iseteadvus,
sentäufsenmg — vt. $enofie>.
=entfcf)eibung — omaotsustus, -otsusta
mine.
=erfemUni3 — enesetunnetus.
=erlöfung — eneselunastus, -lunastamine.
=gefüf)l — enesetunne.
=gerecf)tigfeit — eneseõiglus.
=genrifef)eit — enesekindlus.
=f)eiltgurig — enesepühitsemine, -pühit
sus.
ielbftifdj — iseline.
©el6ftfommumon — enesekommunioon.
=Iiebe — enesearmastus.
=morb — enesetape.
=mörber — enesetapja.
=peinigung — enesepiinamine.
=priifung — enesekatsumine.
felbftfücfjtig — iselane, isekas,
©elbftuergottung — enesejumalastamine^
-jumaldus.
=nerleugnung — enesesalgamine.
=uermcf)tung — enesehävi, -hävitus,.
-hävitamine.
=oerfenfung — endassevajumus.
=oerftümmelung — enesevigastus, -vigas
tamine.
=üertiefuug — enesesüvendamine, -sü
vendus.
— enesekari [-kari].
feltg — õnnis.
©eligfeit — õndsus.
©eligpreifung — õndsakskiitmine.
=fprecfjung — õndsakskuulutamine.
©emtarianer — semiariaanid, pool-aariuslased.
©eminar, ttyeologifcfješ — usuteaduslik
seminar.
©cmipelagtaner — semipelagiaanid.
©enbgericf)t — sünodaalkohus.
©enbung (missio) — läkitus, misjon,
©enfuališmuš — sensualism.
©eparation — lahutus, separatsioon.
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©eparntiömuž — lahklus, separatism,
©eparatift — lahklane, separaatlane, se^ paratist.
©epiuagcftma — septuageesima.
©equenj — sekvents.
oerapf) — seerav.
©erapfjitenorben — seeravi-ordu.
©emiteit — serviidid.
©eroitinnen — naisserviidid.
servus Bei — Jumala sulane.
servus servorum Bei — Jumala sulaste
sulane.
©etf)ianer, ©etfyiten — setiidid.
Seoericmci- — severiaanid.
©erualetfyif — seksuaaleetika.
©erualität — seksuaalsus.
fejucü — seksuaal-, seksuaalne, sugu-.
cxHMa — suurmunkus.
CXHMHHK — suurmunk.

©l)intoiämu3 — vt. ©intoišmus.

©ibj)Htnen — sibülliinid.
©ibt)IItnifcf)e šgricfe, Siiber, ©priicfje —
Sibylla kirjad, raamatud, salmid,
ftebenarmiger Seucfjtcr — seitsmeharuline
lühter.
©iebenfc^läfer — seitse magajat.
=fcfjläfertag — seitsmemagaja-päev.
=jat)l — seitsmik.
signum — tunnusmärk.
sileniarius (Scfyiueiger, MOjmajibHHK) —
vaikur.
©iloefterabcnb — vana-aasta õhtu.
©iloeftriner — silvestriinid, silvesterlased.
©imonie — simoonia.
©imoniemue> — simonism.
©imultareum — uskude rööbikõigustus.
©imuttanfcfjul — simultaankool.
©im: — meel; mõte.
©tnnbilb — mõistukuju, sümbool.
©innlidjfeit — meelelikkus.
©intflut — veeuputus.
©intoiämuš — sintoism.
©itte — komme.
©ittenbilb — kombepilt.
=gefe^ — kõlblusseadus.
=let)re — kõlblusõpetus.
©ittlid)!eit — kõlblus,
©ittlidifeitöbeftrebung — kõlbluspüüe.
©fapulter (scapulare) —aburüü, skapulaar.
©fapulierbruberfcf)aft — skapulaarvennaskond.

©fepttjižmuš — skeptitsism.

oxevocpvlaŠ

— skeuofüülaks, pühade
astjate vardja e. hoidja.
CKHT — skeet [skeedi].
CKHTHHK — skeetlane.
©flaoenmorol — orjamoraal.
CKonubi — skopetsid (skopets).
©fopsentum — skopetslus.
©fotiften — skotistid.

CKy4>bH (Ääppcfjen, $a(otte) — skufja.
societas Jesu (S. J., ^efuiten) — Jeesuse
selts, jesuiidid.
©ocfel — sokkel.
©oI)n ©otteš — Jumala Poeg.
©otynešbeiöufetfein — pojateadvus.
©ofynfcfjaft — poegus.
sola fide — üksnes usust.
—gratia — üksnes armust.
©oltum — soolium.
©oma — soma.
oü)/ua — ihu.
©onbergötter — erijumalad.
©onnenanbad)t — päikesepalvus.
=feft — päikesepüha, -pidu.
=gott — päikejumal; päikesejumal.
=!inber — päikeselapsed.
stult — päikesekultus.
=fcf)ei be — päikeseketas.
©onntag — pühapäev.
©onntagšarbeit — pühapäevatöö.
=blatt — pühapäevaleht.
=gottesbienft — pühapäevane jumalatee
nistus.
=rul)e — pühapäevarahu.
=fdjule — pühapäevakool.
oofpla — tarkus.
©optjiftif — sofistika.
oojcpgoovvrj — mõistlikkus, parajus.
awrrjQ — Päästja.
©oteriologie — soterioloogia, päästmisõpetus.
©osialetfjif — sotsiaaleetika.
©ojiališmuš — sotsialism.
©ojialtfjeologie — sotsiaalteoloogia.
©ojiniarter — sotsiniaanid, sotsiinuslased.
©päirenaiffance — hilisrenessanss.
onrj).aiCüTai (nemepHHKH) — kooplased.
©peijegebote — söömakäsud.
=gefetje — söömaseadused.
=opfer — söök-ohver.
©piel, fyeiliges — püha mäng.
©piele, geiftlidje — vaimulikud mängud,
©pirtüšmuš — spiritism.
©piritual— spirituaal, vaimulik nõuandja,
©piritualieu — spirituaalid, usuasjad,
©pirituališmuš — spiritualism.
Spiritus Sanctus — Püha Vaim.
©pitalorben — hospidaliordu.
©pt^bogen — teravkaar.
©prüdje ©alomoniä — Salomoni tarkuse
raamat.
©tabuerefjnmg — saua-austus.
©tabtgottfjeit — linnajumalus.
=miffion — linnamisjon.
©taffelgebet — astmepalve.
©tammbaum — suguvõsa-puu, päritolupuu.
©tanb ©I)rifH — Kristuse seis.
ciapeu — staarets, püha vanake.
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cTapoBepubi — vanausulised, staroveeret-

©tufengebet — astmepalve.
©tunbengebet — tunnipalve.
©turibiften — štundistid.
©tt)lit — stüliit, sambnik, sambapühak,
©ubltmteruttg — sublimeerimine.
successio apostolica — apostlik järgus,
©ufiemuš — sufism.
©üfjne — lepitus.
©üfjttopfer — lepitusohver.
©ulpijtaner — sulpitsiaanid.
summum bonum — ülim hüve.
summum esse — ülim olemine,
©ünbbefenntmš — patutunnistamine.
©iinbe — patt.
—gegen ben fyeiligen ©eift — patt Püha
Vaimu vastu.
©iinbenbücf — patuoinas.
-faü — patulangemine.
=öergebung — pattude andeksandmine,
p. andestus.
©ünbflut — vt. ©intflut.
©ünblofigfeif — patutus.
©unnitcn — sunniidid.
©uperintenbent — superintendent.
©upralapjartsmuš — supralapsarism.
fupranatural — supranaturaalne.
©upranaturaJišmuš — supranaturalism.
©ušpertfion — suspensioon.
©rjloefiriner — vt. ©Uoeftnner.
©ijmbol — sümbol; sümbool.
©tjmbolif — sümboolika.
fijmbofifdje 23ücf)er — sümboliteraamatud.
©gmboitämuö — sümbolism.
©ijtxagoge — sünagoog.
ovvaš&Qiov — sünaksaar(ion).
ovvõixoc, — sündik.
©tjnebrium — sünedrium.
©ijrtergtšmuš — sünergism.
avyxekoq — süngel.
©tjnfretišmuš — sünkretism,
©qnobafricbter — sünodaalkohtunik.
=oerfo|fung — sünodaalkorraldus.
©tjnoben — sinodid.
Stjnopfe — sünopsis.
©ijnopttfer — sünoptik.
oivrayfia — süntagma.
©qnttyefe — süntees.
©qftematifer — süstemaatik.
fijftematifcfje Sfjeologie — süstemaatiline
teoloogia.

£abernafel — tabernaakel.
Xaboriten — taboriidid, taaborlased.
£abu — tabuu.
XaQ
— Jahvee päev.
£alar — t a l a a r , k i r i k u k u u b .
Xänje, fultifc£)e — kultustantsud.

Saoišmuš — taoism.
Xašfobrugiten — taskodrugiidid.
Xatfiinbe — tegupatt.
Saube — tuvike (Püha Vaimu sümbol).
£aufbecfen — ristimisastja, -vaagen,
sbefenntniš — ristimis-usutunnistus.
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crapMecTBo — staaretslus.
©tationšfaften — järgupääst.
^frujifij — järgukrutsifiks.
•status naturae — loomuseisund.
©tauropegialredjt — stauropegiaalõigus.
ozuvQonrjyiov — stauropeegion.
©teinigung — kividega surmamine,
©ieirtcereljrung — kivi-austus.
©teHuertretung — asendamine, asendus.
©ierf>ea6Iafs — surmaeelne patukustutus.
=6ett — surmavoodi.
=gebet — surmapalve.
=glocfe — surmakell.
^ferje — surmakütinal.
:!reuj — surmarist.
=Iäuten— hingekella helistamine, h. helistus.
=Iieb — surmalaul.
=faframent — surmasakrament.
©terbltcf)feit — surelikkus, suremus.
©terblicf)feit3fyäufigfeit — suremussagedus.
©iernbienft — täheteenistus.
=geir>ÖI6e — tähtvõlv.
©tierbienft — härjateenistus.
©tift — asutis,instituut; tütarlasteinstituut;
naiste-vaestemaja; klooster; testevara.
©tiftsbamen — kanonissid.
©tiftšfyerren — kanoonikud.
©tifts^ütte — seadusetelk.
©tiftung — asutis; asutus.
©tigmatifation — stigmatisatsioon.
CTHxapb (oToi/ügiov) — stihhaar.
cTHxep — stihheer, riimsaaga.
©tille 28ocf)e — Vaikne nädal.
CTOJinHHK — sambnik, sambapühak.
CTOJinHHnecTBO — sambnikkus.
©trafe ©otteš — Jumala karistus, J. nuht
lus.
©trafgeroalt — karistamisvõim.
cTpaHHHK — rändleja.
CTpaHHHwecTBO — rändlus.
CTpaHCTBOBaTb — rändlema.
©trebebogen — tugikaar.
=pfetler — tugipiit.
©lreiflicf)t — riiv-valgus.
©tubcntennaditmiffton — üliõpilaste-öömisjon.
©tufenfolge b. SJeligionett — vt. ŽRang=
orbmrng b. ŽReligiorten.
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£aufe — ristimine ; ristsed, varrud.
Saufformel — ristimisvormul.

=gelübbe — ristimistõotus.

=firtf)e — ristimiskirik.

4iturgie — ristimisliturgia.
=mutter — ristiema.

=orbnung — ristimiskord.

^aiert — ristivanemad, vaderid.

-ved)t — ristimisõigus.

=rebe — ristsekõne.
=regifter — ristimisregister,
=fcf>eiri — ristimistunnistus.
=fitten — ristsekombed.
=ftcin — ristimiskivi.
=ftreit — ristimistiili.
sfqmbol — ristimissümbol.
=Dater — ristiisa.

-nimistu.

=jiüang — ristimissund.

tcmfenbjäfyrigeš ^eicfj — tuhandeaastane
riik.
xaŠidpyjjQ — taksiarh.
Xeteologie — teleoloogia.
teleologtfcfjcr ©ottešberoeiš — teleoloogiline
jumalatõestus.
£e(epatf)ie — telepaatia.
(Mbnapb) — tölncr; vaevaja.

xelojvia (MbnapcTBo) — teloonia, vaevla.

tempel — tempel, pühakoda, jumalakoda.
=orbert — templiordu.

=fcf)Iaf — vt. Jjnfu&ation.

=rr>eif)e — templipühitsus.

terminiftifdjer Streit — terministlik tüli.
Xeriiaricr — tertsiaarid.
TeooagaxcuösxariTai — tessarakaidekatiidid, neliteistlased.
Jeftament, Stlteš u. s JJcue3 — Vana ja Uus
Testament.
£etragramm — tetragramm.
£etrati3mu3 — tetratism, neliainsus.
Seufel — kurat, saadan.
£eufelšaus>trei6ung — kuradi väljaajamine.
=entfagung — kuradist lahtiütlemine.
£ej:tfritif — tekstikriitika.
Sijciõmug — teism.
£fyemi[tianer — temistiaanid.
Sljeobisee — teodiike.
Sljcoboficmer — teodosiaanid, teodoosiuslased.
Xfyeogonie — teogoonia.
X^eofratie — teokraatia.

Šfyeologenmangel — teoloogide puudus.
Sfjeologte — teoloogia.
t§eologijcf)e Xugenben — teoloogilised
voorused.
£f)comorp{)i§muš — teomorfism.
£I)eonomie — teonoomia.
£fjeopa3cf)tten — teopashiidid.
$f)copf)anie — teofaania, jumala ilmumine.
Xf)eopl)ilantf)ropen — teofilantroobid.
^fjeopncufiie — teopneustia.

£f)eoie£>iemuš — teosebism.
2:f)eofopf)ie — teosoofia.

tfjeosentrifd) — teotsentriline.

£f)erapeutert — terapeudid.
thesaurus ecclesiae — kiriku vara.
£f)cjja[onid)erf>ricfe — kirjad tessalooniklastele.
il)etifc^e Xfyeologie — teetiline teoloogia.
Xfyeurgie — teurgia.
£l)oma3cf)riften — toomakristlased.
XfyomašeuangeHum — Tooma evangeelium.
S^omiftert — tomistid.
ÜEfjora — toora.
£ieropfer — loomohver.
£imotf)euö6riefe — kirjad Timoteusele.
£i)d)gebet — söömapalve.
£itu36rief — kiri Tiitusele.
Xocfjterfircfje — tütarkirik.
£ob — surm.
£obe3erffärung — surnuks kuulutamine.
.£obfünbe — surmapatt.
Soleranj — tolerantsus, sallivus.
=cbift — tolerantsuse-edikt.
Sonfcfjerben — sauekillud.
£otem — tootem.
Xotcmišmuš — totemism.
Sotennuferftefjung — surnute ülestõusmine.
=bcit)re — surnurahked, surnuraam.
:befcf)tuövung — surnute lausumine.
=6eftattung — surnute matmine.
=6rett — surnulaudis [-dsi].
=ertt>ecfung — surnute ülesäratamine.
=gcf>et — surmapalve, hingepalve.
=gelciute — hingekell, surnukell.
=grä6er — surnute hauad.
=feicr — peied, matusepidu.
=fcft — surnutepüha.
^fammer — surnukamber.
kapelle — surnukabel.
4'lagc — surnuhalin, surnukaeve.
=mafyl — peied.
=meffe — surnumissa, -mess.
=opfer — surnuohver.
=orn!el — surnuennustus, -oraakel.
=prebigt — matusejutlus.
^rebe — matusekõne.
srcicf) — surnuteriik, surmariik.
=fonntag — surnutepüha.
=tans — surnutetants, surmatants.
=neref)rung — surnuteaustus, -kultus.
=iDac^ert — surnuvalve.
Xotcs 2Reer — Surnumeri.
£rad)t, geiftlidie — vaimulik rõivas, v. riie.
Srabitiou — traditsioon, pärimus.
£rabiticmaU3mu3 — traditsionalism.
£rabitoren — traaditorid.
£rabujiani3mue> — tradutsianism.
Xragaltar — kandealtar.
Xrciftorianišmuš — traktorianism.
Xranfopfer — kahi [kahja], jookohver.
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Sransfufton — transfusioon.
Sranslatiou — translatsioon.
Xranomutatton — transmutatsioon.
Srcmšfept — transept, ristlööv, põiklööv.
trcmäfubjeftü) — transsubjektiivne.
Sranšfubftantiation — transsubstantsiatsioon.
tranfjenbcnt — transtsendentne.
iraufsenbental — transtsendentaalne.
^ranfjenbentališmuš — transtsendentalism.
2:ran^enbenj — transtsendentsus.
Srappiftenorben — trapistideordu.
Xraualtav — laulatusealtar.
Sraucr — lein.
=jal[)r — leina-aasta.
Srauformel — laulatuseformul, -sõnad,
formular — laulatusformular.
Sraum — unenägu.
=beutung — unenäo-seletus.
Sraurebc — laulatusekõne.
=ring — laulatusesõrmus.
Xrauung — laulatus.
Sricfcotomie — trihhotoomia.
Srtbentinum — tridentiinum.

TpHKHpift — trikeerium.
;£rinttarierorbert — trinitaarlasteordu.
£rinität — kolmainsus, triniteet.
^rinitatisfeft — kolmainujumala-püha.
Srmitätštefjre — kolmainsuseõpetus, triniteediõpetus.
Xrtnferfiirjorge — joodikute hoolekanne.
S£riobienbucf) — trioodiraamat.
XQiiodiov — triood(ion).
£rišf)agion — trishagion, kolmkordpüha.
£rit{)eižnuis — triteism, kolmjumalus.
SriumpPogen — võidukaar, -värav, tri
umfikaar, -värav.
=freuä — võidurist, triumfirist.
TQOTicLQiov — tropaar(ion).
£riibftnn — süngemeelsus.
Strunffucfjt — joomavoom [-vooma].
Sugenb — voorus.
=mittet — vooruse vahend.
=rofe — vooruseroos.
Jutiorišmuš — tutiorism.
TVTIIXÖV — tüpikon.
Stjpologte — tüpoloogia.
£i)pu§ — tüüp.

iibel — paha, kuri.
iibergangetfjeologie — üleminekuteoloogia,
siirdeteoloogia.
überirbifcb — ülemaine.
Überirbifdje, baš — ülemaine.
Überlegenf)eit — üleolek, üleolemine.
Überlegttjeit — läbikaalutlus.
Überlegung — kaalutlus.
Überliefenmg, firc^licfie — kiriklik pärimus.
Übermenfcf) — üliinimene.
übermenfcf)ücf) — üliinimlik.
überriatürlid} — üleloomulik.
überpflicöttg — ülekohuseline, ülekohustuslik.
Überfe^ung — tõlge.
überjirmlid} — ülemeeleline.
Übertritt — siire [-rde], üleminek,
überüerbienftlicfie Sffierfe — ületeenelised
teod.
überüernünftig — ülemõistuslik.
Überroelt — ülemaailm, üleilm.
iiberiüeltlicf) — ülemaailmne, üleilmne.
Überroeltlicf)fett — ülemaailmsus, üleilmsus.
Überiüinbung — ületamine, ületus.
Überjeugung, religtöfe — religioosne veen
dumus.
Ubtquität — ubikviteet, kõikjalolemine.
ilbiquitätšlefjre — ubikviteedi-, kõikjalolemis-õpetus.
Übungen, fromme — vagad harjutused.
Ultramontani$mu3 — ultramontanism.

ultrareligiöfe SScrte — ultrareligioossed
väärtused.
Umbeutung — ümberseletus, teisitisc letus.
Umgangšform — käsitlusevorm, ümberkäimisvorm.
Unuoertung — ümberväärtustamir.e, väär
tuste ümberhinne.
Unabraeielidifeit — tagasitõrjutamatus.
llnauflöšlicbfeit — lahutamatus,
unaušfprecfjlidj — väljendamatu.
Unausfpre<f)licf)e, baõ — väljendamatus,
väljenduvusetus.
Unbebingtfjeit — tingimatus, tingenditus.
unbeflecfte Gmpfängntš -- puhas, laitmatu
ürjatus.
llnbefannte, baš — tundmatu.
Unbejdjrönft^eit — piiramatus, ohjelda
matus.
Unbeumfste, baš — teadvusetu.
Unbufefertigfcit — kahetsusetus, meeleparandlikkusetus.
uneljeticfie ©eburt — vallaline sünd.
Unenblicfifeit — lõpmatus, otsatus.
Unfajšlicfifeit — taibatamatus.
Unfef)lbarfeit — vääratamatus.
Ungefyorjam — sõnakuulmatus.
unge|äuertes $rot — hapnematu leib.
Unglaube — umbusk, mitteusk.
llngläubigfeit — uskmatus.
llnglücf — õnnetus.
llnj)etl — hävi, õnnetus.
Unf)eil3propI)eten — häviprohvetid.
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unierte Äircfyett — liitkirikud.

Itnionšbeftrebungen — ühinemispüüded.
unirbifdj — mittemaine.
Unitarier — unitaarlased, ühendlased.
llmtarišmuš — unitarism.
Uniüerfalepiffopat — üldepiskopaat.
Uuiuerfalienftrctt —
universaaliatetüli,
üldistetüli.
Unberjališmuš — universalism,
llntoerfalift — universalist.
Unioerfalität — universaalsus.
UntDerfum — universum, maailmkond.
llnfeufcfjJjeit — kasinusetus, mittekasinus.
Unfirc^lic£)fett — mittekiriklikkus, kiriklikkusetus.
llnhtfi — norg [noru].
Unmittelbare, baž — vahenditu,
llnmiinbigfeit — alaeasus.
llnraumlidjfeit — ruumitus.

unretn — roojane, puhtusetu.
Unretnf)eit — puhtusetus.
llnfdfjulb — süütus.
Unfcf)uIböprobe — süütuseproov.
Unfittlic^fett — kõlblusetus.
Unfterblicf)fett — surematus.
Ur)adE)e — põhjus.
llrftammbaum — ürgsuguvõsapuu.
llrftcmb — ürgseisund, ürgseisukord.
Urfultnerinnett — ursulalased.
Urteil — otsus.
UrteÜ€entf)alümg — otsusekeeld.
=ttütigung — otsustamissund.
=roaf)r!f)eit — otsustõde.
llrDüter — esiisad, ürgisad.
Urrooffer — ürgvesi.
llriüille — ürgtahe.
llrjeit — ürgaeg.
Ufurpation — usurpatsioon, anastus.
lltilitarišmuš — utilitarism, kasulikkuseõpetus.
lltopiften — utopistid.
lltraquiften — utrakvistid

33alentintaner — valentiniaanid, valentiinlased.
33aIlombrofaner — vallombrooslased.
93aria6ilität — muutlikkus, moonduvus,
moondatavus.
SJäter, apoftolifcbe — apostlikud isad.
Sater Unfer — Meie isa, issameie.
vaticanum — vatikaanum.
3?eba — vt. äöeba.
^erabfolutierung — absoluutsustamine.
2>eränberlicf)feit — vt. Sariabilitäi.
58crantiDortlic^feit — vastutavus.
^erbalinfpiration — verbaalinspiratsioon.
$erbannuttg — paostamine.
23erbefferung3an[taltcn — parandusasutised.
3krbredjer — kurjategija.
šBerbremtung ber £oten — surnute põleta
mine.
SBerbamtnniS — hukkus, hukatus.
25erbienft ( meritum) — teene.
Skrboppelung ber 2öctf)rl)eitert — tõdede
kahendamine.
SBerbrängmxg — tõrje, tõrjumine.
23eref)nmg — austus, austamine.
$erein — ühing.
SSereintgung — ühendus, ühendamine;
ühing.
53ererbung — pärilikkus.
SBerfaffung — põhikorraldus.
šöerfolgung — tagakiusamine.
Serfügung — käsustus, käsustamine.
SBerfüfjrung — võrgutus, võrgutamine.
$ergänglid)feit — kaduvus.
SBergebung — andeksandmine, andestus.

^Sergeiftigung — vaimsustamine, vaimsustumine.
$ergelhmg — tasumine.
23ergöttermtg — jumaldamine, jumaldus.
$ergottung — jumalustamine, jumalustumine.
Serbetfeung — tõotus.
£}erl)errlict)ung — ülistus, kõrgekskiitmine.
ŠBerjenjeitigung
—
sealpoolsustamine,
sealpoolsustus.
uerJIärett — selgustama.
33erttärung — selgustus, selgustumine.
$erförperuttg — kehastumine.
SBerfünbigung — kuulutus, kuulutamine.
$erleugnung — salgamine.
Serlemubung — laimamine, laim.
$erlobung — kihlus, kihlamine.
oermeffen — jultuma.
$ermefjenf)ett — jultumus.
$ermitt(er — vahendaja, vahemees.
S8ermittlung — vahendus, vahendamine.
$ermittlimgštf)eoIogie — vahenduseteoloogia.
Sermögen — võime; vara.
Söenumft — mõistus.
šBertumfireligton — mõistusereligioon,
-usund.
šöernunftšnotmenbigfeit — mõistuseainulikkus.
Serorbnung — korraldus.
Skrpflicbtung — kohustus.
3?erfaguitg (beš 9tbenbmaf)l§) — keeld,
keelamine.
$erfcf)wettbung — pillamine.

unio hypostatica — hüpostaatiline ühen
dus.

—mystica — müstiline ühendus.
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33erien!ung — vajumus.
33erföf)nlicf)£eit — leplikkus.
SBerföfjnung — lepitus, lepitamine.
33eiiöf)txungštob — lepitussurm.
93erftaatlicf)ung — riigistamine.
5Jerftanb — aru, oid.
ucrftocfen — paatuma, paaduma; paadutama.
Sterftocfung — paadumine, paadumus,
tuimumine, tuimus; südamekangus.
3}erftocfung3gericf)t
—
paadumiskohus,
paadutamiskohus.
33crfucf)ung — kiusatus, kiusamine.
SSertrauen — usaldus.
$8erroanbhnig — muutumine.
33erroirflicf)ung — tõelistus, tõelistamine.
Söerjiicfung (@rftafe) — ekstaas.
33efper — vesper, õhtu-jumalateenistus.
Sigilie — vigiilia, öö-jumalateenistus.
53tfar — vikaar.
'Sifariat — vikariaat.
uifaricren — vikareerima, asendama.
SBiftorincr — viktoriinid.
ifitrgmität — virgiinsus, neitsus.
SBijton — visioon, nägemus.
^ifitation — visitatsioon.
Söifitationšartifel — visitatsiooniartiklid.
vita canonica — kanooniline elu.
—communis — ühiselu.
$ita(i3muš — vitalism.
vocatio — kutsumine.
Sofalmuftf — vokaalmuusika.
33oIf ©otteš — Jumala rahvas.
QSölferfriebe — rahvasterahu.
=re<±)t — rahvasteõigus.
=tafel — rahvaste päritolutabel, -nimekiri.
58olf9a6erglaube — rahva-ebausk.
=frömmigfeit — rahvavagadus.
;fircf)e — rahvakirik.
=religion — rahvareligioon, -usund.

58oü6ufec — täieline meeleparandus.
=g[cmbe — täisusk.
üoüettben, jtdj — päädima.
33olIenbung — päädimus, päädimine.
ooflfommert — täiuslik.
93ollfommenf)eit — täiuslikkus.
$oluntaramuš> — voluntarism.
voluntas — tahe.
^orabenb — eelõhtu.
33orausfe£ung — eeldus.
$orauš|e£ungš>lofigfeit — eeldusetus.
33orbeJ)att — peetus.
uovbefjalten — peetama.
SSorbereitung — ettevalmistus, ettevalmis
tamine.
$or6eter — eespaluja.
93or6itb — eeskuju.
93orf)alle — eeskoda.
$orfyer6eftimmung — ettemääramine.
33or^erroiffen — etteteadmine.
SSorpüe — eelpõrgu, eespõrgu.
SSortabung — kutsumine, kutsung,
oorlaufenbe ©nabe (gratia praeveniens) —
ennetav arm.
Sorläufer — eelkäija.
$orreformation — eelreformatsioon.
23orfa£ — tahtekavatsus.
uorfe£>en — ette nägema, ette hooldama.
$orfe§er — ettenägija, ettehooldaja.
$orfef)ung — ettehoole; saatus.
$orfteHung — kujutlus; kujutelm.
33ovfteüungšiuelt ber SKeligion — religiooni
kujutlusilm.
SBorurteil — eelarvamine, eelarvus.
SBorurteitšlofigfeit — eelarvusetus.
33orjeic^en — enne [ende].
Sotiualtar — votiiv-altar, juhualtar.
=ga6e — votiiv-and, juhuand.
=meffe — votiivmissa, juhumissa.
voturn — tõotus; soov.
hulgata — vulgaata.

W.
2Bagnis> — julgustükk.
fanonifcf)e — kanooniline vali
mine.
SGBaf)lrecE)t, ftrc^lic^eö — kiriklik valimisõi
gus.
2Gaf)nftnn, religiöfer — religioosne hullu
meelsus, r. pöörasus.
2Saf)rf)aftigfeit — tõelikkus.
Söaljrfjeit — tõde.
—, boppette — kahesugune tõde.
Jöaljrfjeitšgeroifefjeit — tõekindlus.
Jöafyrnefjmung — tajumine, tajumus.
5öaf)rfager — ennustaja.
2Baf)rfagerei — ennustus, ennustuskunst.
Sffiaf)rfcf)em(tcf)feit — tõenäosus.
Söaife — vaeslaps, orb [orvu].

SQBatfenfiirforge — vaeslaste-, orvu-hoolekanne.
2öalbenfer — valdeslased.
roaHfafjren — palvele rändama.
9BaIXfaf)rer — palverändaja.
SBaüfa^rt — palverännak.
SBcmbelaltar — pöördtiibaltar.
SBanberaöfeje — rändlusaskees.
Söcmbhmgšlefjre — muutumisõpetus.
Jficmbuerfleibung — seinakatestus.
Söafdjungen — pesemised.
28afferbef)ä[ter — veeastja, veenõu.
=orafel — vesiennustus.
s pro6e — veeproov.
=it>eif)e — veepühitsus.
Söeba — veda.
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roebifcfje 9ieligion — veda religioon.
3BeÜ)f>tfcf)of — asepiiskopp.
22eif)e — pühitsus.
sgefcfjenf — pühendkink.
JBeiljnacfjten — jõulud.
2Beii)nacf)tšbaum — jõulupuu.
=frippe — jõulusõim.
=mamt — jõuluvana, jõulumees.
=iitten — jõulukombed.
=)piele — jõulumängud.
JBeiljraucf) — viiruk.
=roaffer — pühitsetud vesi.
=iüaffer6ecfen — pühitsetud vee astja.
2öeišf)cit — tarkus. •
SBeiöfagung — ennustus.
SöeišfagungsbeiDctš — ennustustõestus.
roeifee grauen — valged naised.
SGBei^er ©onntag — vt. Dominica in albis.
2Bci£e§ $reuj — Valge Rist.
SBeiterentroicflimg ber cf)ri[llicf)en SReligton —
kristliku reiigiooni edasiarenemine,
-arendus, -areng.
SSelt — maailm.
=anicf)auung — (maa)ilmavaade.
=bef)errfd)ung — maailmavalitsus.
=bejaf)ung — maailmajaatamine.
^beroufetfein — maailmateadvus.
=enbe — maailmalõpp.
=entfteljung — maailmateke, -tekkimine.
=entroicfhmg —
maailma-arenemine.
=er!enntmö — maailmatunnetus.
=flucf)t — maailmapagu, maailmast
põgenemine.
:freif)eit — maailmast vaba olek.
=frtebe — maailmarahu.
jganje — kogumaailm.
=geift — maailmavaim.
=gei|"tUd)feit — ilmikvaimulikud.
=gericf)t — maailmakohus.
=f)eilanb — maailma Õnnistegija.
=jaf>r — maailma-aasta.
=leib — maailmamure.
4iebe — maailma-armastus.
=orbmmg — maailmakord.
=periobe — maailmaperiood.
-priefter — ilmikpreester.
=rätfel — maailma-inõistatus.
Mregterung — maailmavalitsus, maailma
teid) — maailmariik.
[riige.
=fcf)mer5 — maailmavalu.
sfdjöpfung — maailma loomine.
=feele — maailmahing.
;ü6eriDtnbung — maailma-ületus, -üle
tamine.
suntergang — maailma hukkumine,
surfacfje — maailma-põhjus.
=Derneimmg — maailma-eitamine, -eitus.
=jeit — maailma-aeg.
=jroecf — maailma-otstarve, -eesmärk.
Söenbeltreppe — keerdtrepp.

SSerben, baš — saamine.
Söerfe, gitte u. bi3|"e — head ja kurjad teod
2Berfgerecf)tigfeit — teo-õiglus.
üffiert — väärtus.
=£>egriff — väärtusemõiste.
roerten — hindama, väärtustama.
Jöerterlebniš — väärtuselamus.
=ent|c^cibung — väärtuseotsustus.
=etf)if — väärtuse-eetika.
=gefiif)I — väärtusetunne.
mertloš — väärtusetu.
[tustus.
Söeriung — hindamine, hinnang, väärSöertunficfjerfjeit — väärtusekindlusetus.
surteil — väärtusotsus.
SOBenüolf — libahunt.
Söefctx — olemus, olu; olevus.
— ber Steligion — religiooni olemus.
2Sefen3beftcmb — olemusekoostis, olemuskond.
=ein£)eit — olemuseühtlus.
=gememfdjaft — olemuseosadus.
=gleidjfyeit — olemusesarnasus.
mrteil — olemuseotsus.
2öiber<f)rift — vt. 2(nticf)rift.
9Biberfprüc£)e — vastuolud.
SBiebergeburt — taassünd.
sftinft — taastulek.
=taufe — taasristimine.
=täufer — taasristijad.
=oer!orperung — taaskehastumine.
Sõitle — tahe.
2BiHenšfreif)eit — tahtevabadus.
SGöirflid)e, ba3 — tõene.
2Birflidjfeit — tõesus.
Söirflicfyfeitšberoujštfem — tõesuseteadvus.
=roert — tõesuseväärtus.
Jöiffen — teadmine.
3Biffenfd)aft — teadus.
[nistus.
2Bod)engotte3bierx[t — nädala-jumalatee2üoI)lfaf)rt^pfIege — hüveolu-hoolekanne.
2öol)ltätigfeit — heategevus.
28of)ltun — heategemine.
28of)tn)olIen — heatahtlikkus.
Jöölbung — võlving, võlvumus.
SBoüert — tahtmine.
üöolluft — iharus.
2öort — sõna.
— ©otteš — Jumala sõna.
=in|piration — sõnainspiratsioon.
sfittxbc — sõnapatt.
SBucfyerer — liigkasuvõtja.
Söunber — ime, imetegu.
SShmberbare, baš — imetaoline.
SBunberberoeiš — imetõestus.
Söürbe — kasa.
roiirbtg — kasav.
Söiirbigfeit — kasavus.
Söürbigfeitšoerbienft ( meritum de condigno) — kasavuseteene.
SÖüfte — kõrb [kõrve].
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äauertanerbrüber — ksaveeriuslased, ksaveriaanid.

Seroptyagien — kserofaagiad, valjud paas
tupäevad.

9)oga — joga.

2)|op — üüsop.

3aljlen, IjetHge — pühad arvud.
3at)lenji;mbohf — arvusümboolika.

uapcKHe Bpaia — kuninglikud väravad,
k. uksed.
3auber — nõidus, võlu.
=fraft — nõidusjõud, nõiajõud.
=fun[t — nõiakunst.

=mantel — nõiamantel.
=fprucE) — nõiduslause.
=[tab — nõiakepp.
^ebaotl) — Seebaot, väehulgad.

jefyn ©ebote — kümme käsku.
3el)nte — kümnis.

3eidjert — märk, täht.

3eit - aeg.

=anfcfjauung — ajakaemus.
=recE)ming — ajaarvamine.
geiigefdfjicfjtUcfjc
2Jtetf)obe — ajalooline
meetod.
3elle — erala.
3elotett — seloodid, indlejad.
3elotišmu3 — selotism.
3elt, f)eiligeö — püha telk.
3enbciuefta — sendavesta.
3enfur — tsensuur.
3eutralbauten — kesk-, tsentraalehitised.
=feuer — kesk-, tsentraaltuli.
3eutralifation — keskendus, tsentralisatsioon.
3t\pf)cmjabucf) — Sevanja raamat.
3eremoniale — tseremoniaal, tavandik.
3eremonialgefe£ — tseremoniaalseadus.
3eremonie — tseremoonia, tavand.
jeugen — tunnistama; sünnitama.
3eugni3 — tunnistus.
— beä £>eiligen ©eifteš (testimonium Spiritus Sandi) — Püha Vaimu tunnistus.
3tel — siht, eesmärk.
=|"lrebigfeit — sihi-, eesmärgitaotlikkus.
3ing — protsent; hinnus [-e], tsinss.
=oerbot — protsendivõtte-keeld.
3ion — Siion.
3iom§mu§ — sionism.
3ioniffen — sionistid.
3trfelfc^lu| (circulus vitiosus) — ring-

järeldus.
3irhilar — ringkiri, tsirkulaar.
ŠirfumffriptionšbuUen — tsirkumskriptsioonibullad.

3ifterjienfer — tsistertslased.
3itterer — vt. Quäfer.
3ioile^e — kodanline abielu, tsiviil-abielu.
=trauung — kodanline abielu-sõlmimine.
3ipili)atton — tsivilisatsioon.
— elu.
3Ölibat — tsölibaat, vaimulikkude vallas
põli.
3öllner — tölner, tolliametnik.
3onx ©otteš — Jumala viha.
3ubef)örftücfe, fircf)licf)e — kiriku päraldi
sed, k. manused.
3ucf)t — kari [kari].
3ücf)tigung — karistus.
3ufaII — sattumus.
jufäüig — sattumisi.
3u[luc^t — peljupaik.
3ugang — ligipääs.
3ufunftsl;offnung — tulevikulootus.
4ebert — tulevikuelu.
3ulaffung, göttlicfje — jumalik lubamine, j.
lubadus.
3ungertrebcn — keeltega rääkimine.
3ured)tiuet[ung — noomimine, korrale
kutsumine.
3urücfgeäogenl)eit — taandumus.
^altung — eemalehoidumine, keeldu
mine.
=n>eifung — eemaldamine.
3uuerläfjig!eit — usaldatavus.
3roang — sund.
3wangš»orfteEung — sundkujutelm.
3rcecf — eesmärk, otstarve.
=gebanfe — otstarbemõte.
sitiä^igfeit — otstarbekohasus.
3roeibeutigfett — kahemõttelisus.
3roeifel — kahtlus, kaksipidi-m õtlemine
3roeifampf — kahevõitlus.
3n)einaturenlef)re — kaheloomu-õpetus.
3roiefpalt — lahkheli, lõhe.
3roinglianer — zwinglilased.
3roifd)euIeib — vaheihu.
=reitf) — vaheriik.
tjuftanb — vaheseisund.
3tt)ölfopoftcIIeI)re —Kaheteistkümne apostli
õpetus.
=näd)tejeit — kaheteistkümneöö-aeg.
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„Usuteaduslise Ajakirja" II aastakäigu sisukord.
V i h k I (September 1927):
J. K õ p p , Jumalateenistusekorra uuendamise küsimusi, I
A. L e p o l d , Katolik kirik Ungaris
0. S i l d , August Hermann Francke' mõjud meie maal
Varia
U s u t e a d u s l i s i o s k u s s õ n u : F. G

lk

1—13
13—21
21—41
41—44
45—48

V i h k 2 (Detsember 1927):
A. B u l m e r i n c q : Karl Konrad Grass f 25. nov. 1927. a
H. B. R a h a m ä g i : Kas tuleb otsida uut religiooni, ja kui, siis mis
sugusel joonel ?
J. K õ p p , Jumalateenistusekorra uuendamise küsimusi, II
0. S i l d , August Hermann Franke' mõjud meie maal, Il
Varia

49—53
53—58
58—69
69—92
92—96

V i h k 3 (Märts 1928):
E. T e n n m a n n , Rahvusvahelised kirikute koonduspüüded, IV . . .
H. B. Rahamägi, Kas tuleb otsida uut religioooni, ja kui, siis mis
sugusel joonel? II
0 . S i l d , August Hermann Francke'mõjud meie maal, III
T . L a u r , Keiserinna Katariina II. aegne eesti- ja venekeelne pihtimisekorra kava käsikirjas greeka-õigeusulise rahva jaoks Eestis .
Varia
U s u t e a d u s l i s i o s k u s s õ n u : H. J. K

97—107
107—110
111—143
143—151
151—156
157—160

V i h k 4 (Juuni 1928):
H. B. R a h a m ä g i , Kas tuleb otsida uut religiooni, j a kui, siis mis
sugusel joonel? III
0. S i l d , August Hermann Francke' mõjud meie maal, IV
0 . S i l d , E. V. Tartu ülikooli usuteaduskonna elust j a tööst, III . .
T. Laur, Keiserinna Katariina II. aegne eesti- ja venekeelne pihtimisekorra kava käsikirjas greeka-õigeusulise rahva jaoks Eestis, II .
Raamatud-Ajakirjad-Teated
U s u t e a d u s l i s i o s k u s s õ n u : L kuni Z
Ilaastakäigusisukord

161—164
164—216
217—224
225—242
242—246
247—268
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Usuteadusline ajakiri
ilmub

4 korda aastas (nimelt septembris, detsembris, märtsis ja juunis),
iga number vähemalt 3 trükipoogna suuruses.

Tarviduse järele ilmuvad
Käesoleva aasta

lisavihud, millede eest tuleb eraldi maksta.

septembris hakkab ilmuma III aastakäik.

Terve III aastakäik maksab ettetellitult (ühes saatmisega) 3 kr. 60 s.
III 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, Veski t. 20, prof. E. Tennmann.

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