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Püha Isa jõulukink Eesti katoliiklasteled
(27. dets. 1936 a.)
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Pildil [vasakult paremale : Läti piiskop3 Rancans ; paavsti saadik 
Eestis, Lätis ja Leedus ekstsellents Antonino Arata, ekstsellents 

Ed. Profittlich ja Soome piiskop Gulielmus Cobben.

See on kuupäev, mis meie meelist ei kustu, hierarhiliselt |1 i i g e s tja t u d, apostliku 
See päev jääb kustumatult ka Katoliku Kiriku tilemkarjasega varustatud kohaliku katoliku kiriku 
ajalukku Eestis. taassünd Tulevikus võime ka seda päeva mä-

Terve maailma kristlastkond oli veel haaratud lestada Õelise sünnipäevana, tõelise 1 renessans- 
jõulutunnete, Kristuse sünnipäeva mälestuste võ- sina. 
lust, kui meie muistse Maarjamaa pealinnas toimus »j_.Tuba siis, kui ajalehed tõid teate PühaJ Isa

Eesti Katoliiklaste Häälekandja
x Jlmub 1 kord kuus.

0niii;iai.Bün
mIAHI.{is.i ^*anuar 1937 a Sf**-**— V aastakäik.Nr. 1 /■

Üksiknumber 10 senti. Lisaga 15 senti.Väljaandja: Katoliku Kirik Eestis Tdllinn, Munga 4—4. 
Vastut. toimetaja: Dr. Friedrieh -LairgeTTartu, Päeva t. 2.

Tellimishind:
Aastas 0.75 senti, postiga 1 kr. Välismaale aastas Kr. 1.20.
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Nr. 1KIRIKU ELU2

assistentidena kaavitasid piiskop Rancans Lä
tist ja piiskop Cobben Soomest. Huvi
tav on siinkohal veel märkida, et endine Sardese 
titulaarüleinpiiskop on praegune kardinalriigisekre- 
tär Pacelli, kes teatavasti on Püha Isa paremaks 
käeks.

Külalisena viibis pühitsemisel ka idariituse 
piiskop kõrgestipühitsetud isaBuõys Leedust. Ka 
idariituse vaimulikud Eestist olid esindusena kõik 
kohal.Ekstsellents Buõyse käsunduses olid altaris 
kaks hüpodiakoni riietuses noormeest.

Jumalateenistuses /-tabffiey peatseremoniaarina 
nuntsiamim auaitor ^d r. Sarnore. Kaasa
teenisid ka Riiast saabunud usuteaduse üliõpilased, 
noored kleerikud, oma rektori saatel. Mõned neist 
olid pühitsetud juba diakoni astmesse. Pääle Tal
linna koguduse preestrite ja teiste katoliku vaimu
likkude Eesti provintslinnadest oli üldse näha roh
kesti külalisvaimulikke Soomest, Lätist ja mujalt.

Enne jumalateenistust kogunesid kõik vaimu
likud ja altariteenijad eesotsas piiskopega kiriku 
värava ette, kuhu täpselt kell 10 saabus Püha 
Tooli saadik tilempiiskop Arata. Nüüd liiguti 
pärast peapiiskopi õnnistust ühiselt imposantses 
protsessioonis kiriku, kus koorilt kõlas võimas 
piiskoplik tervituslaul „E cce sacerdös", mille 
seks puhuks Ekstsellents Profittlichi auks eriti oli 
komponeerinud meie seltkonnas nii populaarseks 
saanud endine Tshehhoslovakkia Vabariigi esindaja 
Eestis prof. Jaroslav Galia. Protsessiooni 
eesotsas kanti risti, millele järgnes ladina riituse 

jõulukingist eesti katoliiklastele ja kirjutasid ministrante. Nende järel käis idamaine kleerus 
Msgre Ed. Profittlichi määramisest Adrianopoli oma piiskopiga. Orientaalseile vaimulikele järgne- 
titulaarülempiiskopiks, läbesime vaevalt oodata 8id omakorda ladina preestrid, kelle taga liikusid 
päeva, mil pidi sooritatama ülev pühitsemise tali- piiskopid. Protsessiooni lõpul sammus altarile pü- 
tus. Säärast toimingut meie vana Tallinn oli näi- hitseja, nuntsius Arata.
nud viimast korda täpselt 38-r> aasta eest. Siis Pärast piiskoppide riietamist loeti konsekraa-
on ka arusaadav elevus, mida tekitas mitmes ring- tori nõudel ette Msgre Profittlichi piiskopikspühit- 
konnas Püha Isa otsus. semise apostlik volitus. Kohe pääle seda algas

Tema Pühadus Pius XI. korralduse tegi Msgre valitu usutlemine. Talle esitati ladina keeles hulk
usu, käitumise ja piiskopliku ameti teostamise 
kohta käivaid küsimusi.

Pärast graduaalpalvet katkestati jällegi missa- 
ohver ning pühitseja kuulutas valitule lühidalt te
ma tulevasi ametikohustusi. Pääle selle laskusid 

Piiskopikspühitsemise tähtpäevaks oli määra- kõik põlvili, valitu aga heitis silmili maha ja ka
tud 27. detsember, kuna siis peetakse apostel Jo- putsiini munkpreestrid isa Robert ja isa Berard 
hannese päeva ning piiskopikspühitsemine võib toi- hakkasid vaheldamisi laulma litaaniat kõigile pü-

hakuile, kuhu oli sisse põimitud eriline kolmekord
ne palvushüüd pühitsetava eest. Litaania lõppedes 

vai kiriku lastakse ainult pääsete ja kutsedega, pandi valitule kuklale avatud evangeeliuiniraamat, 
algas elav nõudmine pääsmete järele. Soovijate mis pidi tähistama raske koormana piiskopi õlul 
hulgas oli suurel hulgal muu-usulisi. Kahjuks on lasuvat Õppeametit. Sellele haaravale tseremooni
aga Tallinna katoliku kirik nii pisike, et isegi ale järgnes kohe pärispühitsemise akt: käte pääle- 
kõik katoliiklased pealinnast sinna korraga ära ei panemine. Pühitseja ja mõlemad assisteerivad 
mahu. Seetõttu võidi pääsmeid välja anda ai- piiskopid panid mõlemad käed valitule pähe ja

ütlesid:

Eksfsellents^Eduard Profitflich, Adriano
poli ii fula arule mpiiskop-

Profittlichile teatavaks Tema Ekstsellents nuntsius 
Antonino Arata, kes tollal parajasti viibis Eestis. 
Esimesena kirikuvürstidest saatis uuele ülempiisko- 
pile südamliku tervituse Danzigi piiskop 
krahv 0’R o u r k e.

muda ainult apostli mälestuspühal.
Niipea, kui sai teatavaks, et pühitsemise päe-

nuit 600.
Piiskopikspühitsemise talitus toimus püha missa 

raames. Teatud kohtadel, mis vanades jumalatee
nistuse ja kirikukorra raamatuis ettenähtud, katkes
tati püha missa, millesse sel puhul olid põimitud 
üksikud piiskopikspühitsemise eritseremooniad.

Konsekraatorina ehk pühitsejana esines juma
lateenistusel Tema Ekstsellents Sardese titu- 
laar-ülempiiskop Anonino Arata' ning

ACCIPE SPIRITUM SANCTUM 
(võta vastu Püha Vaim)

Nüüd pühitseja luges ürgvana palve „Propi- 
tiare, Domine" ja alustas pärast seda pühitsemise 
mõtterohket prefatsiooni. Asjapühitsetud piiskopi 
pää salvimiseks katkestati prefatsioon ning lauldi 
Pühale Vaimule hümni „Veni Creator*. Pää sai-
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.3K*I RIKU ELUNr. 1

vimisel kannab äsjapühitsetu sidet ümber pää. reie anti pühitseja poolt äsjapühitsetule üle ka
Prefatsiooni jätkamisele järgneb käte salvimine, evangeeliumiraamatu, mis alles nüüd võeti ära pti-
mil pühitsetu kandis kaela ümber pikka valget si- hitsetu kuklalt.
det, mis talle langes alla rinnaesisele. Pää salvi- Püha missa jätkamisel katkestati ohverduslaul
mine kriisamiga peab tähendama, et piiskop on Äsjapühitsetu laskus pühitseja ette põlvili ning
Kristuse, Jumala poolt salvitu, asemel ja et tal on andis talle üle pälvijate poolt kohaletoodud ohvri-
Kristuse preestriameti täius. Äsjavalitu käte sai- annid: kaks põlevat vahaküünalt, kaks leiba ja
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Ekstsellents Profittlichi esimene pidulik pontifikaalõnnisfus 
1Seisakult paremale : Ekstsellents R a n c a n s, Ekstsellents Profiiti ic h 

ja Ekstsellents C o h b e n.

vimine on tunnusmärgiks, et neist kätest peab kaks nõud veiniga. Pühal ühendusel võttis pühit- 
hoovama palju pühitsust ja õnnistust koguduse seja vastu ainult Pühima Ihu ja Vere ühe poole,

kuna teise poole võttis äsjapühitsetu.
Pärast pontifikaalmissat toimus mitra päliepa-liikmeile.

Nüüd anti uuele piiskopile üle karjasekepp _
ja varsti pärast seda piiskoplik sõrmus, mis peab nek uuele piiskopile. Mitra on piiskopi pääüles-
sümboliseerima truudust, millega ülemkarjane kait- ande, piiskopliku Õppeameti, sümboliks. Mitra ehk 
seb temale usaldatud piiskopkonda nagu peigmees infula mõlemad tipud meenutavad kahte kiirtekim-
mõrsjat ja teda hoiab puhta usus. Kohe selle jä- pu, mis Moosese pääst kiirgasid, kui ta oli kõne-
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Nr. iKIRIKU ULU4 .

viibisid ka katoliku piiskop Lätist Rancans ja Soo
me 'piiskop Gulielmus Cobben, kes oma lahke ja 
väärika ülesastumisega kõikjal võitis eestlaste eri
lise poolehoiu.

Ja kui nüüd kõik need ülevad hetked veel 
meist vaimus mööduvad, siis tahame laskuda põl
vili ja tänada Jumalat selle eest, et Ta meile 
on annud ülemkarjase, kes meid tunneb, kes meid 
armastab, kes meiega ühes tahab kanda meie rõõ
musid ja muresid. Jäme tahame Loojat paluda, 
et Ta meie ülempiiskopile annaks jõudu ja indu 
viljakaks tööks, mis oleks kasuks meie hingedele 
ja milles heiastuks Kolmainu Jumala 
suurim au.

lenud Issandaga. Moosesele võrdse autoriteediga 
peab ka piiskop Jumala Sõnarkuulutama.® Seepeale 
piiskopile pandi kätte pontifikaalkindad, mis tähis
tavad puhtuse nõuet piiskopliku ameti teostamisel.

Kinnaste kättepanemisele järgnes Ekstsellents 
Profittlichi pidulik intronisatsioon, mil ta võttis 
oma valdusse talle määratud piiskopkonna. Pühit
seja algatas kiidulaulu „Te Deum“, mille ülevaid 
helisid koor täis indu ette kandis. Ekstsellents 
Profittlich aga sammus piiskoplike ametmärkidega 
varustatult läbi kiriku ja Õnnistas rahvast. Järg
nes uue ülempiiskopi esimene pidulik pontifikaal- 
Õnnistus ja tema tänu pühitsuse andmise eest, mis 
väljendus kolmekordses soovis „Palju aastaid".

Piduliku ja meeltülendava unustamatu teenis
tuse lõpul liikusid piiskopid, preestrid ja altaripäl- 
vijad jälle värviküllases protsessioonis kirikust 
välja.

n.

Katoliku Kiriku võlu.66Pühitsemisjumalateenistusest „Eesti Kultuur
iilm" valmistas 140 meetri pikkuse filmi, millest 
84 meetrit tuli kinodes eesti kroonikana linastusele. 
Fotomehi oli jumalateenistusele ilmunud õige tub
listi. Võis näha kõigi meie suuremate ajalehtede 
reportereid. Lugupeetud Tallinna fotograaf hra 
Nikolai Nylaender üksi tegi pühast talitusest üle 
50 ülesvõtte.

99

Räägitakse põhjendatult taasärganud tarbest 
usu järele. Sellele pole kindlasti tähtsusetu tõuke 
annud kõik need tugevad vapustused ja murrangud, 
milliste kaudu peagu kõigil elu aladel alused on 
löönud kõikuma. Kuid ka usulises vallas on tun
tav kriis. Eriti näib selles kriisis olevat protes
tantism, luteri kirik. Siin pole vähe kaasmõju 
avaldanud usuline seisund Saksamaal. Prof. dr. 
Karl Heim iseloomustas juba 1925. a. usulist sei
sukorda Saksamaal järgmiselt: „Usuline seisukord 
Saksamaal näib ometi olevat selline: evangeelne 
kirik lamab suremisel, tema vaimselt elavaimaid 
liikmeid imeb tühjaks antroposoofiline liikumine. 
Tema usulised jõud rändavad ikka rohkem sekti
desse ära. Nii purustatakse seda kirikut kahelt 
poolt nagu nisuiva kahe veskikivi vahel. Sekte, mis 
veel järele jääb, on killunenud arvukaisse teoloo- 
gilisisse suunisse ja kiriklikesse erakonnisse.*)' Küll 
täna olukord Saksamaal on muutunud nii mõneski 
asjas. Kuid vaevalt juletakse väita, et see on 
muutus paremuse poole. Seepärast pole vähe neid, 
kes kõnelevad „laostumisprotsessist" (Heim). Ning 
1936. a. märtsi kuus ilmus Ernst Steinbachi sulest 
raamat päälkirjaga „ Protestantismi lahustumine.'

Prof. Heim kõneleb sellest, et samal ajal pal
judes protestantides „on uuesti ärganud armastus 
Katoliku Kiriku vastu," et Katoliku kirik paljudele 
protestantidele avaldavat tugevat ligitõmbejõudu. 
Ta räägib otse „K atoliku Kiriku võlus t,“ 
tõstab aga siis ometi üles küsimuse: „Miks me 
siiski ei suuda otsustada tagasi pöörduda katoliku 
kiriku, kuigi me tunnetame kogu selle kiriku võlu?" 
See tohiks meie lugejaile tuua mõndagi kasu, kord 
veidi jälgida neid küsimusi. Me tahame esiti pisut 
lähemalt tundma õppida selle katolitsismi ligitõm- 
bejõu põhjusi, Heimi poolt nimetatud „Katoliku 
Kiriku võlu" põhjusi, et siis natuke lähemalt võtta 
käsitellu tema vastaspõhjusi.

Siin on esmajoones neli põhjust, mis Heimi 
järele Itoovad päevavalgele „katoliku kiriku võlu" ja 
tema igitõmbejõu meelte suhtes.

Esmajoones on see relativism, mis on

Et rahvale võimaldada kergemat arusaamist 
pühitsuse käigust, kogu pühitsemise tekst oli tõl
gitud eesti keele, varustatud reesvate seletustega 
ja broshüürina välja antud. Neid broshüüre ja 
ülesvõtteid võivad soovijad veel saada „Kiriku Elu" 
toimetuse kaudu.

Pääle jumalateenistuse siirdusid vaimulikud 
aukandjad apostlikku nuntsiatuuri, kus piiskopele 
ja preestreile oli korraldatud eine.

Peab veel eriti mainima, et üksikkogudused 
provintsist olid pühitsemisel usklike seas arvukalt 
esindatud. Iseäranis paistis silma Tartu koguduse 
esindus, kus võis näha ülikooli inglise keele pro
fessor H. Mutschmann’i, hra Mucha’t j. t. Esinda
tud oli muide ka Narva idariituse kogudus. Siia 
oli sõitnud ka sama koguduse juures töötavate 
õdede esinaine. Samuti ka Tartu ja Pärnu Ões- 
konnad olid saatnud kumbki ühe õe. Pühitsemise 
puhul olid sõitnud Tallinna ka Ekstsellents Profitt
lichi kaks Õde ja vend.

Ekstsellents Profittlichile saabus juba samal 
päeval hulgaliselt õnnesoove, küll telegraafiteel, 
küll kirjateel, kõnetraadil ja suusõnal. Tervitajate 
seas olid mitropoliit Aleksander, kaitse
minister kindral Lill, prof. Ants Piip, sinodi esi
mees Nikolai Päts, kindral R e i m a n pe
rekonnaga ja veel palju teisigi eesti avaliku elu 
tegelasi. Samuti oli väga palju tervitusi välismaalt 
katoliku ringkonnist. Ririkuvürstidest tervitasid 
veel piiskop Buckx ja kõrgestipühitsetud isa 
Czarnecki.

Veel sama päeva õhtul pidas Ekstsellents Pro
fittlich oma esimese piiskopliku õhtuteenistuse; 
vesperil teenisid kaasa katoliku usuteaduse üliõpi
lased Riiast.

Esmaspäeval, 28. detsembril, kell 1 päeval esit
les Ekstsellents Arata meie uut ülempiiskoppi 
Toompea lossis Härra Riigivanemale. Audientsil *) Dae Wesen Eveagelischen Christentums. S. 6,
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5Nr. i KIÜIKU ELU

haaranud pea kõik alad, eelkõige ka kõlbluse ja seks, mis meies voogab ja käärib.'1 (Lhk. 12.)
religiooni kesksed alad, mis on äratanud ellu lõp- ,,Sellisele rahvapõlvele, mis otse januneb vormi,
mata igatsuse miski objektiivse järele, ühe kalju- hinge väljendamise järele, avaldab katoliku riitus
pinna järele, mis meid kannaks, mingisuguse .,hinge vägevat võlu." Näitena nimetatakse jumalateenis-
kodu" järele, ühe kaljupinna järele, kus võiksime tust jõuluööl, Suure Nädala liturgiat, eelkõige risti
puhata. Selles seisundis on taasärganud nõue auto- paljastamist Suurel Reedel. „Nii tuleb katoliku
riteedi järele. Emakiriku rüppe tagasipöördumise kiriku riitus vastu meie päevade rahvapõlve suu-
sedalaadi motiivide tüübina mainitakse Gertrud reie tarvidusele/1 (Lhk. 13.)
Zeschwitzi, Erlangeni usuteadlase tütart, keda 4. Neljanda külgetõmbejõuna mainitakse, et
protestantluses valitsevate vaadete rägastik tõukas Katoliku Kirik võib kohan dudes süüvida 
eemale ja kes viiekümneaastasena sai katoliiklaseks, kõikide aegade hingekül Tusse, kõigi 

Katoliiklus „k us tutab janu o b j e k- kultuuride kõigisse vaimu vallusse. «Just selles lei
takse Katoliku Kiriku suurust, et ta haarab terve 
inimese, terve inimkonna usulise otsingu" kõige 
primitiivsemast usulisest elamusest kuni müstiku 
peenima hingehoolitsuseni. „Einaiikult laskub Kirik 
Jumalat otsiva inimese poole, kõigist liaridusast- 
meist inimese poole, ja viib ta üles nähtavast näge
matule." (Lhk. 14.)

Muidugi pole see nõnda, nagu näib oletavat professor 
Heim, et Katoliku Kirikus „edasi elavad kõik usundiajaloo 
järguci1*, et näiteks pühakute asutamises edasi elavad antiiksed 
jumalad“ või et paganliku usundimaailma müsteeriumite kultus 
uuel kujul taas ärkab kiriklikes sakramendiriitusis, või et temas 
edasi elab Joodususundi nõiduslikkus.” Kes asju näeb nii väli
selt, pole veel katolitsismi sügavamale arusaamisele jõudnud. 
Küll aga on see tõsi, et Katoliku Kirik on tunnustanud usuli
selt ehtsat ja õiget loodususundeis ning jaatab mitmekesiste 
rahvaste ja kultuuride algupäraseid väärtusi ning osalt viima
seid isegi endasse on vastu võtnud (näiteks juutlikku ning 
rooma õigusmõisteid, greeka filosoofiat, rahvuslikku kunsti jne.).

Tänapäev paraku on tekkinud tugev uni
versalism, mis sinna poole pürgib, et kohandudes 
süüvida kogu inimkonna hingeküllusse, kõikide 
kultuuride kõigisse vaimuoludesse. „Sellele tungile 
universalismi järele, hingelise olemise igakülgse 
haaramise järele, tuleb suurimal määral vastu Kato
liku Kirik." (Lhk. 14.)

Need on need idud, mis prof. Heimi arvates tänapäev ka 
protestantidele avaldavad tugevat külgetõmbejõudu. Need põh
jused pole kindlasti mitte piisavad, kõike väljendavad. Aga 
nad vihjavad ometi üksikuile peapõhjusile, miks täna nii mõnedki 
protestandid endid tunnevad tõmmatuna Katoliku Kiriku poole. 
Järgmine artikkel käsitab põhjusi, miks täna kõigest sellest 
hoolimata siiski paljud protestandid ei söanda järgneda salapä
rasele ligitõmbejõule, mis väljub Katoliku Kirikust ja miks need 
protestandid ei otsusta Katoliku Kirikuga liituda.

tiivsuse järele, mis sellisel relativismi ajas
tul, nagu meie teda tänapäev peirime, sügavaima 
igatsusena läbistab kõiki inimesi."

2. Aga mitte ainult säärased, keda „aja relati
vism on teinud varakult vanaks, ei vaju väsinult 
Emakiriku embusse, ka mitte ainult talumisis vint- 
sutet inimesed, kes siinmaailma tormide järele 
pöörduvad tagasi vaiksesse väina, ei, ka noored, 
elujõulised, murdumata inimesed siirduvad Katoliku 
kiriku võlule." (Lhk. 9.) Nende juures on see 
,,p a 1 a v igatsus müstilise elamuse jä
rele, mis meie ajal vähemalt on sama tugev kui 
nälg objektiivsuse järele." Seda ihaldust müstilise 
elu järele seletatakse reaktsioonina liialdatud, ühe
külgse eksperimentaalse teadusliku uurimise ja pal
jas tunnetuskriitikas laguneva mõtteteadusliku juurd
lemise vastu ning seda tähendatakse elementaarse 
tungina, „elementaarse ihaldusena elu järele " Heim 
püüab siis seletada, kuidas Katoliku Kirikus rahul- 
a takse igatsust elamuse järele.

,,Katoliku Kiriku võim inimhingele ei seisnud 
ju lõppeks välispidisusis, liiilgeehitusis, missalitur- 
gias, ristikäikudes, palverännakupaikadcs. paavsti - 
valitsuses. Ei. sellel ütlemata lopsakalt hargnenud 
üritusel oma välispidiste vormide hämmastava kül
lusega on hing . . . „See on müstiline eeros, mis 
. . , on katoliku kiriku südamelöök. Müstiliste pal
vetajate ahelik tõmbub hiilgavate punktite reana 
läbi kõigist kiriku sajandeist olevikuni." Väidetakse, 
et kõigile neile Kirik kõigi oma üritustega, oma 
pühadega ja sakramentidega olla olnud ainult abi
nõuks hinge ühendumisel Jumalaga, ,,vaimu teekond 
Jumala juure." Hinge ühinemine Jumalaga, ,,eks
taas, see vaatluslik juinalajoobumus on veel täna 
katoliku harduse hingeks. Kuigi ka ainult mõned 
suurimal määral armudega varustet müstilised hin
ged seda tõesti saavutavad, . . . siis loodab ometi 
ka iga lihtne usklik jumalateenistuse haripunktidel 
. . . vähemalt jõuda selle kõrgeima olukorra lähe
dale . . . See unio mystica, jumalajoobumuse kõi- 
kevaldav elamus ön katoliikluse saladus . . . See 
on aga vastutulekuks meie aja müstilisele ihaldu
sele, näljale suure elamuse järele." (Lhk. 10—11)
See kujutelu ei taba tä'esti seda olulist, kuna ta ei seleta, miks 
inimene just Katoliku Kirikm pääseb sellele müsti isele ühen
dusele Jumalaga. Põhjendamine on liig välispidine ja jätab 
eelkõige Eukaristia müstika viimase allikana kahesilmavahele.

3. Kolmandana, mis Katoliku Kirikule andvat 
päris erilise veetlevuse, nimetatakse ,,keskaegset 
stiili, kunstilist vormi," milles Kirik räägib hingega. 
Viimaste aastakümnete stiilituses olevat ärganud 
uus stiilikuse vajadusvajadus vormi, 
stiili järele, keele järele selle sõnastami-

Püha Eukaristia.
II.

Viimasele seisukohale võib aga leida mitmeid 
vastuväiteid. Võidakse ju öelda : selles Kristuse 
toomises Jumalale peitub ju kogu inimese laiskus; 
selles mugavas vahendis sisaldub ergutus enese 
ohverdamise vältimiseks. „Mul pole midagi, ma 
alandun. Ja ma ei alandu ainult, vaid ma ei 
püüagi teha mingeid ponnistusi „heade tegude" 
(milliseid keegi ei vaja) sooritamiseks ja teenete 
hankimiseks. Lunastaja omab ju neid lõpmata 
palju. Ja mina ohverdan need. See on ju ker
gem, pealegi saab nii palju odavamalt läbi. Ja 
kuna Issand ei saa enesele austust hankida min
gil muul viisil, kui ainult Kristuse teeneis, 
— milleks siis need karmid keeldumise ja piiripi-
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Nr. 1KIRIKU ELU6

enese ohverdamine kogudusele (surmani kaasa arva
tud, kui viimane on vajalik koguduse heaks) see on 
tema kutse ; hingekarjaseks pühitsemise päeval on 
need ülesanded temale piiskopi poolt teadustatud. 
Ja müstiline ohverdamine ei saa olla täiuslik, kui 
sellega pole seoses püsiv ja täielik preestri ohver
damine.

damise teod, milleks need enese loomuse teostamise 
pingutused ? Ma elan omapead, ehkki patus. Kui 
tarvis, võin ma igal ajal Jumalale ohverdada Jee
sust Kristust ja Ta lahendab olukorra, Ta katab 
minu patustused. Kui kõik need võimalused sisal
duvad ainult Temas, milleks pean siis püüdma 
mina ? . . .“

Selliste arutelude tulemusena toob kristlane 
ohvriks Jumalale kedagi teist enese asemel.

Mainitud eksiõpetuse tunnistamise jätame 
Lutheri pooldajaile.

Jeesust Jumalale ohverdada, see ei tähenda ju 
sugugi seda, et meie ohverdame kedagi muud endi 
asemel. Tuleks meenutada, et Kristus omas täiuses 
ei ole mitte ainult Neitsi Maarja poeg Jeesus, vaid 
ka igaüks meist, kutsutud kristlasist, Tema müsti
lise Ihu moodustamiseks.

Üks pea — see pole veel terve Kristus. Pea 
ja liikmed moodustavad ainsa terve keha.

Kiriku Õpetuse järele ohverdatakse Jumalale 
„Jeesus täiuses". Liturgiast osa võtta ilma enese- 
ohverdamisevaimuta, see on .Jeesuse Kristuse vi
gastamine" — ütleb Bossuet.

Ma moodustan „osakese Kristusest". See väl
jend selgitab inimesele Jeesuse Jumalale ohverda
mise viisi, ühtlasi ka põhjuse, miks peab inimene 
end ohverdama ühes Jeesusega — Peaga.

Inimesele on isegi kohuseks hoiduda enese 
ohvri eemaldamisest Temast: toodav on ju Kristus 
Tema täiuses, aga täielikus Kristuses sisaldub ka 
inimene ise.

Kristuse püsiv „suhtumine" Isasse on — oh
verdada Temale End ja meid. Ja kristlaste püsiv 
„suhtumine" Jeesusesse, see on ohverdada Jumalale 
Teda ja endid koos Temaga. Jumalateenistuse ajal 
peab õhutust saama meie vagadus ohvri ideest, 
selle viimase kahekordses vormis : Jeesuse ohverda
mine, Temaga koos meie endi ohverdamine.

Usklikud aga unustavad kergelt isegi Issandat 
Jumalale ohverdada, rääkimata juba endi samaaeg
sest ohverdamisest.

Siiski — võtta altaril Ohver ja ülendada vii
mane Jumalale — nii kaugele võime me ikkagi 
minna, kuid võtta iseennast ja samuti ohverdada 
enda kõigekülgsema osavõtu tähistuseks — selleks 
on vajalik eriline arm ja sügav puhtkristlik Evan
geeliumi ja Kiriku Õpetuse mõistmine.

See on puudulikult mõistnud Liturgia tähen
dust, kes juures viibides ei ehita „endast vaimu
likku maja, püha preestriseisust, vaimulike, Jumala 
meelepäraste ohvrite toomiseks Kristuse läbi". 
(I. Peetr. II, 5).

Meie süvendame muidugi endi osavõtuga Li
turgiast isiklikku vagadust, kuid tihti ei tee meie 
kõige hädavajalikumat — me unustame „ aktiivselt- 
ja passiivselt" ohverdamisest osa võtta.

Hingekarjase pühimaks kohuseks on valgustada 
usklikke, seetõttu on ta kohustatud evima enam 
kui keegi muu kristliku usundi vaimu. Tema on 
volituste kandja ja .Kristuse toomises" evib ta 
esikoha; ühtlasi langeb temale vastutusrikkaim 
osa — end ohverdada Jumalale. Ilmlikust elust 
eraldab hingekarjast ohverdamisevaim, milline tihe
das ühenduses puhtuse tõotusega ; vahetpidamatu

Hingekarjase ideaaliks peaks olema püha Lu- 
cianus. Nikomeedia piiskop oli vanakesena heide
tud paganailt vanglasse. Kristlasil Õnnestus aga 
tema juure pääseda. „Meie tahame viibimata armu
lauale minna . . . siin on kõik, mis vajad sakra
mendi talitamiseks." — Kuid, kus on altar? —, 
küsitles keegi. Siis heitis pühak maha, tema rind 
täidab altari aset, sest ainult mõned tunnid lahu
tavad teda märtrisurmast ja altari olulise osa moo
dustavad ja usukannatajate jäänused. Ning pikali 
maas olles, toimetas ta enese rinnal Liturgia.

Kui nüüd hingekarjane on kohustatud ülimal 
määral end iga teenistuse ajal Jumalale ohver
dama; siis on kohustuslik ka igale usklikule, kes 
viibib P. Sakramendi toimetamise juures ohver
dada enese süda.

Kuid alati pole see nõnda. Tihti kuuleme 
kristlasi lausuvat preestrist, kes Liturgia teenistust 
talitab; .ta toimetab oma Liturgiat." Ja paljud 
mõistavad seda väljendit selle sõna tähenduses. 
„Meie viibime küll Liturgia juures, kuid ei võta 
tast osa, see on midagi Jumala ja preestri vahelist." 
Selline Liturgia mõistmine on aga oluliselt erinev 
Katoliku Kiriku Õpetusest.

Kristluse esimesil sajandeil oli eriline komme, 
milline valgustab seda küsimust. Nimelt otsekohe 
peale leiva ja veini transsubstantsiatsiooni, ilmus 
diakon amvoonile ja hüüdis valju häälega „ Kristuse 
ja teie ohver". Loomulikult oli see tehtud uskli
kele nende kohuse meenutamiseks aktiivselt ohver
damisest osa võtta. Selle järele süüdati küünal, 
mis põles kuni armulaua lõpuni, tähistades seega 
sümboolselt vastastikku, Kristuse ja usklike ohvrit.

On küsimus nüüd — millisel hetkel peab toi
muma meie loomuse ohverdamine Kristusele, täp
semalt — meie ^liitumine Kristusega*4 ? Loomuli
kult jääb siin ainukeseks vastuseks lausuda — Armu
laua enese ajal. On saabunud ju hetk tõendada 
tegelikult välise vormi kujul meie valmisolekut 
ohvriks, liitumiseks Kristusega. Kristus on valmis 
selleks. Jeesus on ju see, kelle vastu võtab armu- 
laualine ja kes mitmekordselt kordab seda Ohvrit. 
Ta ilmubki altarile selleks ; et väliselgi kujul (lisaks 
vaimlisele) moodustada meist tervikut P. Sakra
mendis.

Eelpoolöeldust jõuame tähtsa järelduseni ja 
nimelt — viibida Liturgial ja armulauast loobuda 

poolele teele jäämine Kristuse soovide 
sihis. Kristluse algajastul oli ju täiesti lubamatu, 
et usklik viibiks Liturgial ilma armulauata; kui 
selline juhtum ilmnes, siis oli see märgiks, et usk
lik on „eemaldatud" Armulauast, mingi raske eksi- 

põhjusel. Ja kui palju kristlasi meie ajal 
võtavad endile vabatahtlikult sellise süü ja karis
tuse mõistmatuse, ükskõiksuse, ja usunõrkuse põh
jusel !

see on

muse

Ja lõpuks pole ju ainult tähtis armulauast
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7KIRIKUELUNr. 1

lishariduse küsimustes, omab neis küsimusis kõik
jal vastuvaidlematu autoriteedi.

Ühes anglikaani „kristliku Õpetuse levitamise 
seltsi" hiigelsuures raamatukaupluses, lühendatult: 
„ S. P. C. K.,“ vanimaid anglikaani misjoniseltsi 
omi, asutatud 1698., leidub terve hulk katoliku kir
jandust. Nimed: F. Considine, abt Vonier, Daxvson, 
Hilaire Belloc, esinevad oma teostega samuti näh
taval paigal, kui tõlked Adamilt, Guardinilt, Lip- 
pertilt ja mõnelt prantslaselt.

Ühel selle seltsi koosolekul, mida juhtis Can- 
terbury ülempiiskop, räägiti endastmõistetava au- 
pakkumisega katoliku misjonäride tööst Lõuna-Aaf
rikas.

osa võtta, vaid on tähtis, et me seda teeksime 
vastavas vaimus. Vastav vaim formuleerub aga 
sel juhul järgmiselt: see on meie soov „täiendada" 
Kristuse ohvrit, et seeläbi kinnituda lunastuse teel 
ja väljendada Jumalale au ja kiitust.

Paljud aga lähenevad altarile viisil, millisel 
rikas ligineb panga kassale. Nad saavad Pühad 
Annid, kui rendikupongi, kasutades kapitali prot
sente. Kuid, et osakesegi endist annetada vastu
tasuks — selline mõte ei leiagi endale teed nende 
ajudesse.

Järelikult: armulaual käia — s. o. vahetust 
toimetada. Saame kalleima aarde . . . kuid samal 
ajal ka anname midagi sellest, mis moodustab 
meist ja meie poolt vastuvõetavast Ohvrist ühtlase 
jagunemata terviku.

Kõrgemaid katoliku koole hinnatakse väga ja 
neis käib suurel arvul ka mittekatoliiklasi.

A. K. Kui väga ollakse valmis, ka mineviku otsuseid 
revideerima, näitab ühe draama menu. Sääl on kan
gelannaks viimane katoliiklik valitsejatar, Heinrich 
VIII tütar, Mary Tudor, kelle nime kannabki 
draama. Vastasmängija on ta õde Elisabeth, „The 
good Queen Bess.“ Kuid osad on vahetatud. Kurb- 
loolise saatuse suurus puhkab Mary Tudoril, ta õde 
on Õel, kaval, ebameeldiv. Terved kuud läbi oli 
rahvast täis hiigelsuur „Playhouse“. Ohtu õhtult

Katolitsismi tõusev täht
sus Inglismaal.

Suur Encyclopaedia Britannica ( 13. 1. 1926' 
köide IX. Ihk. 2L22) kirjutab katolitsismi kohta: 
ÄRooma katolitsism on näidanud tendentsi, laiemale 
levitada, eriti ülem ais kihtes ja kõrgemas kesksei
suses . . . Kuigi Kiriku juurekasv, rahvastiku 
arvu järele, pole eriti silmapaistev, (particulary start
ling), ei või siiski olla mingit kahtlust, et katoliku 
hierarhia uuesti jaluleseadmisest saadik 1850. a. 
tema üldine poliitiline ja usuline mõju tugevalt on 
kasvanud." (has enormously increased).

Seda katolitsismi kasvavat mõju Inglismaal sel
gitagu mõned tõsiasjad.

Muutunud olukorra esimese märgina võiks mai
nida kuninga vande muutmist. See vanne 
omas senini ühe katoliiklasile ebasõbraliku käänu. 
Nimetatud muudatus astus parlamendis ilma ras
kuseta seaduslikku jõusse kuningas George V nõu
del, kohe pärast tema kroonimist. Aastal 1926. kõr
valdati viimased erakorralised seadused katoliik
laste suhtes, mis neile senini olid keelanud teata
vaid kõrgemaid aineteid, nagu näiteks, Iirimaa ase
kuninga ja kuningliku kojaministri oma. Kohe pä
rast seda andis kuningas viimase ameti ühele ka
toliiklasele, ilma et avalikkuses selle üle oleks äre
vus tuntud.

Astub mõni tuntud kirjanik, nagu Chesterton, 
Christopher Daxvson, Martindale katoliku usku, ei 
tee see tema lugejaskonnas mingit muudatust. Ches- 
tertoni surma leinas kogu haritud ilm ühtviisi. Lon
doni lehed teatasid pikalt ja laialt hinge-missast, 
leinajumalateenistusest Westminister-katedraalis ja 
tõid katkendeid ülempiiskopi kõnest.

Fr. Martindale S. I. raadioettekanded on ühtla
selt armastatud katoliiklaste ja protestantide juures.

Kui hiljuti mitmesugustele vaimulikkudele saa
deti ringküsimus: „Kuidas täidame oma kirikuid ?“ 
küsiti temagi arvamist, nagu anglikaani vaimulik- 
kudegi oma. Muuseas väärib tähelepanu tema lü
hike vastus: .Täidame n a d! “

F. O’ Hea, S. I. mõõduandev katoliiklane töö-

järgis rahvas poolehoidu avaldavalt päämängija, 
Flora Robsoni meisterlikku mängu. Ollakse üles- 
vapustatud ja tahetakse hääks teha mineviku eba
õiglust.

Just maailmasõda edustas seda seesmist va
pustust ja loomuliku endastmõistetavusega hakkas 
liikvele kalduvus katolitsismi poole sügavamais loo- 
museis. Tahetakse infurmeeruda katoliiklikes asjus. 
Suured Londoni lehed „Times" ,,Daily Telegraph1' 
toovad loenguid katoliku kirjanduse üle ja teateid 
palverännakuist Walsinghami, meie armsa Neitsi 
juure, või Lourdes‘i. Teatatakse piiskopi Õnnistused, 
mida jagati haigetele avalikult, jaama platvormilt. 
Enne sõda oleks see olnud võimatu.

Üks punkt, mis üks aeg katoliiklasi ebasaUi- 
taväiks tegi, saab varsti vastupidiseks muutuma: 
Katoliku Kiriku seisukoht sünnikitsenduse küsimu
ses. Aastaid läbi, kuna tehti väga energilist pro
pagandat sündide kontrolli kasuks, oli ta oma kan
gekaelsusega" inglastele koormav. Nüüd, kus koh
kumisega nähtakse selle valgustuse töö tagajärgi, 
ja püütakse kõigi vahendeiga sellele vastu astuda, 
ei või teisiti, kui Kirikule õigust anda. Ja oma 
ülekohtu avameelne ülestunnistamine ja vastasele 
rüütellikult käe pakkumine, mis näib olevat ing
laste esiletungivamaid iseloomujooni, ei-viivita küll 
ka kaua tunnistamisega, et ka siin Katoliku Kirik 
on võtnud õige seisukoha tõsiseks rahva hüveks.

Katoliiklaste arvuline juurekasv aastas on um
bes 12000. — Hiljuti on terved anglikaani kloost
rid katoliku Kirikusse astunud.

Kui väga aga anglikaanide, vähemalt anglo- 
katoliiklaste paremal tiival, seesmine lähenemine 
on kasvanud, sellest räägib selgesti anglokatoliik- 
laste koosolek Carlton-Hallis, Londonis, mida tä
histas katoliku ajakirjandus ,.esmaklassilise sünd
musena katoliku elus."

Anglikaani vaimulikkude kõnedes puht angli
kaani publiku ees kuuldus tähelpanuäratavaid väi-
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KIRIKU ELU8 Nr. 1

jendusi, nagu: «Elame šismae ja mida varem see 
lõpeb, seda parem. — Peame tunnistama, et Püha 
Isa on Jumala kutsutud keskus katoliku ühtlusele. 
Paavstluse suurim kuulsus on tingimatu usutruu- 
dus. — Mis paavst ikka on teinud : täiuslikku Õpe- 
tust kuulutanud. — Kunagi ei olnud kokkulepet 
ketserlusega. Ka nüüdki ei saa olema sellist. Kui 
ihkame jälle ühinemist Roomaga, siis kuulub 
sinna külge paavst oma Õpetusega 
see ja ainult see on Rooma. “ Sajad anglikaanid 
võtsid vastu neid väljendusi kiiduga. Anglokato- 
liiklaste liikumine haarab praegu 1016 anglikaani 
vaimulikku, kes viimase 8 aasta jooksul tunnusta
sid Tridenti kontsiili usku (mis seletas reformaa
torite poolt ülesvõetud küsimusi Kiriku poolt,) ja 
sellega kohustusid, sedasama ka oma kogudustes 
jutlustama. Pääle selle sõbrustavad liikumisega veel 
2000 anglikaani vaimulikku — kokku neljandik 
üldisest anglikaani kleerusest! Neil on kombeks 
koos pidada noveeni anglikaani Kiriku ühinemise 
haäks paavstlusega.

Oh emalik armastus aardeks, mis täidab ja sisustab meelt. — 
See üllas, see andestav, mõistev, see igavest ohverdav jõud. — 
Su õnnistust, taevalik Ema, Sa 6rn nüüd pööra me teelt!
_ Vaid jõuluööl teostuvad aated, - on püha häll ilmutand tõe: 
Orn lapsuke liitnud meid venniks, me soovel on ühine jõud,— 
Ja heldinud tunnete haardel hing sirutab hingele käe. . .

S. P.

Toimetusele saadetud kirjandust.
sest

Wilhelm Moock : Ürgusund. Inimkonna varimaid tun- 
nistlusi Jumala ilmutusest. Autori poolt täiendatud tõlge saksa 
keelest. Autori loal saksa keelest tõlkinud m

Keeleliselt redigeerinud mag. Joh. Aavik. Kirjastus 
.Külv" Nõmmel. Hind 8U senti.

E. Sai u*
maa

Kestis ei leidu ühtki teist kirjastust, mis seni nii lühikese 
aja jooksul on annud nii palju tõhusat positiivset kirjandust. 
Meie raamatuturg, kuhu eriti varemal ajal on tõesti paisatud 
ka hiiglamoodi lausa prahti, tõuseb kvaliteetselt selliste välja
annete läbi kahtlemata paremale järjele. Kahju ainult, et rah
vas pole õppinud veel küllalt hindama säärast kirjavara Paljude 
juures sopakirjanduse kugistamine on rikkunud hää maitse. 
Kuid veel pole hilja : just kirjastajad ise võivad kõige paremini 
kujundada lugejate maitset, nimelt seega, et nad halba kirjan
dust ei trüki ja hääd kirjandust just reklameerivad ning levi
tavad. Tuleb soovida, et ka teised kirjastused astuvad „Külvi* 
jälgedesse.

Raamatukese „Ürgusund“ peaks õieti läbi lugema iga 
kristlane, ja just selleks, et ta oleks parem ning veendunum 
kristlane, et ta oskaks väärikalt hinnata seda suurt aaret, mis 
talle püha ristimise läbi on sülle langenud, 
meile ülevaatlikult, kuidas terve loodusrahvaste olemine ja ela
mine on otsimine ning kobamine Jumala suunas, selgitab meile, 
ülevaatlikult, kuidas kõik rahvad iile laia maailma janunevad 
Jumala järele. Kas ei pea me olema õnnelikud, et meil kõik 
see, mida metsrahvad suudavad haarata vaid ebamäärase koba
mise kaudu, on juba olemas kristalleerünud kujul ? Kuid see 
raamatuke on kirjutatud ka selliselt, et iga ausameelne usk
matu, kes ta arusaamise ja süvenemise ning hää tahtega läbi 
loeb. lõppeks peab jõudma veendele, et jumalasalgamine on 
äärmiselt piiratud mõistuse või lause õeluse sünnitus. — Raamat 
esitab peamiselt just paater Wilhelm Schmid t'i, S. V. D. 
uurimusi-

Eestist.
Raamatuke näitab

Tartu. Teisel pühal oli katoliku õdede juures laste mängu- 
ringis mudilastele korraldatud jõulupuu, millele olid ilmunud 
laste omaksed ja ettevõtte toetajad. Väiksed esinesid julgesti 
mitmesuguste paladega, mis nii pisukestele kui ka suurtele 
pakkusid tõelist rahulolu. Tuleb imestada, kuidas lapsed nii 
kasina aja jooksul suutsid hakkama saada nii keerukate eesti
keelsete ettekannete õppimisega Sellega võitis mänguring koha
like elanike hulgas veel rohkem lahket poolehoidu ja tunnis
tamist.

10 jaanuaril lavastas kohalik koguduse teaatritrupp järje
korraliselt menurikka näidendi, kuulsa tirooli luuletaja Reim- 
michli lavateose .Laulatussõrmust Abielu ühtlus ja la
hutamatus leiab siin haaravat muljet. Tüki oli eestistanud 
Elmar Jakobson. Lavastaja Isa Berard oli näidendisse 
põiminud vastavaid viise, mis tema enda loodud. Peaosades 
esinesid Žeenia Tacchella (Trudl) ja hr. Igor T a c- 
chella (Ranhofer) vastaspartnerina. Publiku tungival soovil 
korrati mängu. Saal oli rahvast igakord tulvil täis.

Püha Franctscuse lillekesi. Valik legende pühast 
Franciscusest. Itaalia keelest tõlkinud Joh. Aavik. Kirjas
tus , Külv" Nõmmel Hind 90 senti.

Sulavas, kergesti loetavas ja i'usas keeles on siin esitatud 
hulk kaunimaid legende katoliku rahvapäraseima pühaku kohta. 
Lihtsalt ja haaravalt möödub lugeja vaimusilma eest pilte püha 
Franciscuse elust. Hra Joh. Aavik, kes ka kirikukeelt püüab 
muuta rohkem väärikaks ja oma kõrgele otstarbele rohkem 
vastavaks, on ka selle oma tõlke valanud eriti kaunisse vormi. Tu
leb ainult soovida, et meie katoliiklased ka piisavalt hindak
sid tõlkija vaeva ja kirjastaja kulu, hankides endile selle väi
kese teose, mille odavus ta teeb kättesaadavaks kõigile. Kuna ka 
meie eesti katoliiklaste ridides leidub rohkesti püha hrancis- 
cuse austajaid, siis peaksid tema .Fioretti* kohalike katoliik
laste ringes leidma sooja vastuvõtu.

Ajakirjandusest.
Neitsi Maarja jõuluelamusena.

Kui sügavaks elamuseks eestlasele võib olla Neitsi Maarja 
vaatlemine, sellest annab meile ilmeka pildi imekena luuletus 
eesti postiteeinjate ajakirjast .Postisarv" (Nr. 12/18. detsembril 
1936. a.). Võtmata kõne alla luuletust dogmaatilisest küljest, 
peame tunnistama, et meid võimsalt haarab temas peituv üllas 
tundeeluline võlu, mis ühenduses esmajärgulise värsitehnilise 
ja eufoonilise. viimisteluga jätab lugejale harukordse, veetleva 
mulje. Avaldame siinkohal selle huvitava pala.

Jõulunumber 1936. 
lõpunumber on saanud eriti maitseka välimuse. Kunstipärased 
kaaned annavad kogu ajakirjale soliidsuse ja väärikuse ilme. 
Juhtkirjaks on toimetaja Msgre A. Carlingi artikkel 
.Mailma ei tundnud teda". Järgneb jätkuvalt Jumalariigi aja
lugu ning I. H. Hovilaise poolt taani keelest soomestatud 
vana adventlaul. Metropoliit parun Edvard Ropp on meile esi
tatud pildi ja artikli kaudu. Loeme ka huvitava teate, et Soo
mes katoliiklased on asutanud katoliikliku akadeemia, mida ni- 
metaksegi .Academicum Catholicumt Selts, mille juhatajaks 
valiti Jarl Gallen, peab ühendama katoliku akadeemikuid ja on 
ühtlasi katoliiklikuks teatmebürool s. Seltsi moderaatorina 
teotseb preester W. v. Christierson Edasi järgneb veel teateid 
misjoneist ja kirjandusülevaade. Palveapostolaadi osas on huvi
tav artikkel Manila eelseisvast eukaristilisest kongressist. Pää- 
leselle artikkel püha paavst Damasusest ja palju muud mitme
kesist. R. Sorokin.

Aasta„U«kon Sanoirä".

Jõuluhärdumus.
Kuusk, küünlad ja kellade helin, nii paitav, nii hingele hää — 

Eks kõnele jälle nad jõulest — nii, nii armas idüll !
Taas palvustes muutume lapsiks — veel leidub meis hardumust

[küll I
Ning sulab kui küünalde vaha me tardunud südame jää. . .

Kui pühalik läkitus taevast meil orelilt kostab koraal. —
Oo, puhtam neid I Ave Maria! — Oo valgus ja varjude taand’I 
Su jumalik-inimlik pale meil täna nii lähedaks saand, —
Kuis kehastund õilsas Su kujus me seesmine jõud, me moraal.

Trükitud .Edu" trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 16. jaanuaril 1937. a.
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Teie olete maailma valgus66.
tõelised liikmed olevat ainult hüvakud ja pühakud, 
aga mitte ka eksijad, vääratajad ja tagasipöördujad. 
See on suur lohutus kõigile, kes otsivad Õnnistust. 
Ainult nii on Kirik tõeline Õnnistusasutis, pääste- 
palk elusaatuse avariis, kristliku lunastuse vastav 
abiline.

. Ideaal ja tõelisus.
Kas see on veel tõsi ? Kas oleme meie, krist

lased, veel maailma valgus? Kas ei lasu siis just 
nii mõnelgi kristlaselulhämarad varjud? Kas ei tun
ne me valulist kaugust lunastuse valgusmaailma ja 
hämaruse ja koguni pimeduse vahel, mis koormab 
nii mõndagi kristlaselu ? Kui tõsiselt astub sääl 
meie hinge ette küsimus kristlaste valgusekssaa- 
mise. Kiriku pühaduse kohta. Milline vastus an
takse meile siin ?

„Kuidas peaksime omama usaldust püha Kiriku 
vastu, kus pühadus ei ole mitte karske igatsus, 
vaid juba lausa täitu mus ? Kas ei saaks meile 
komistuseks just tema ilu? Tema ülevus ei meeli
taks ligi ega rõõmustaks meid, vaid kaebaks ja 
mõistaks kohut meie pääle. Kuidas võiks tema, 
see rikas, see ülev olla meie emaks, meie vaeste 
ja rõõmutute emaks ? Ei, me vajame ema — lunas
tajat, kes nii taevaliselt ilus kui ta ka oma süga
vaimas olemuse saladuslikkuses, iial end aralt ei 
sule, kui puudutavad teda määrdunud lapsekäed ja 
kui rebib tema pulmariiet mõistmatus ja kurjus. 
Me vajame vaest ema, kuna oleme vaesed. — Ja 

vajame seda sama ema, kuna me tahaksime 
saada rikkaks alanduses, armastuses ja andumuses. 
Kuidas võiksime seda taluda, kui juba siin maa
ilmas Kirik oma välimiselt esinemiselt oleks lähe
nematu, kuna kõik Kristuse ihu liikmed endid tohik
sid pidada eksimatuks ja veatuks? Me kaotaksime 
püha Jumala vastu aukartuse, mida tundsime seni 
tema ainupühaduse ees. Oleksid hävinud kõik alan
dus ja hardumus, kõik vaimuvaesus, kõik armas
tus ja õrnus ja meie osa oleks lääge puritanism, 
armastuseta fanatism. See oli kõigi nende sektide 
saatuseks, kes end juba maa pääl pidasid puhtaks 
ja pühaks sõna täies mõttes." (Adam).

Pinge ideaali ja tõelisuse vahel on Kirikule 
tema teele kaasa antud. Küll kuulub see Kiriku 
tõestuse juure, et ta on püha, kuna ta on Kristuse 
mõrsja ning jagab Kristuse pühakstegevat armu 
inimestele. Ja suur on selle Kiriku poolt pühadu
sele viidud, pühaks kuulutatud jumalariigi liikmete 
arv. Ent sama Kirik kogeb ka igapäev Issanda 
sõna, et õnnistuspõllul kasvab samuti umbrohtu ja 
et Õnnistegija noot sisaldab ka halbu kalu! Seda 
pole Kirik iial varjata püüdnud. Ta tunneb end 
võitleva ühendusena keset maailma ning ühes maa
ilmaga. Küll on ta end ehtinud kõrgusega, kuid 
see kõrgus pole stoiline voorusuhkus. See on ema
lik majesteellikkus — täis heldust ja Õnnistustahet. 
Küll elab Kirikus ,,tuli, mis taevast tulnud," ent 
Kirik varjab seda tuld oma altarite vaikseis taber- 
nakleis ja oma usklike tuksuvais südameis. Kõi
ges selles on Kirik Issanda ja tema tegevuse võrd
kuju, kui Kristus inimkujul viibis siin maapääl: 
„Pärast kahetuhandeaastast ristikoguduse ajalugu 
pole enam mingit kahtlust, et Kristuse elu edasi 
kestab tema müstilise ihu elus

me

Ta on hiilgus, 
mida oli Kristus, ja armetus, mis ümbritses Kris
tust. Kahtlus, raha eest reetmine, ärasalgamine 
lähimate poolt, äravalitute pagemine Õli mäelt, võimu 
kuritarvitamine, riid seisuse ja au pärast — midagi 
ei puudunud Kristuse ümbruskonnast, midagi inim
likku. Ja ometi andis ta enda salgajale taevariigi 
võtmed ja ütles kõigile, kes teda hülgasid: „Teie 
olete maailma valgus; linn, mis asub mäel, ei või 
jääda varjule." (Bernhart).

Ikka on Kirik seda tagasi tõrjunud ja otse 
eksiõpetusena hukka mõistnud, kui üteldi, et tema

Veel mitte lõplik hiilgus!
Veel teine kiusatus on põhjustamas kõiki neid 

karmusi, mis kerkivad üles ikka jälle kirikuajaloo 
jooksul. See on usk, nagu oleks juba alanud juma
likkuse täieline ilmumine. Nagu oleks juba alanud 
tuhandeaastane viimane lõppriik, nagu oleks Kris
tus juba tulnud tagasi, nagu valitseks Püha Vaimu 
täius juba nähtavalt selles maailmas. Selline lõpp- 
olukorra juba enneaegne nautimine segab ja tühis
tab ristiusu kõlbla püüde, mille sisuks õieti ongi
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Nr. 2KIRIKU ELU10

vastu näljale vormi, stiili ja liturgia järele. Ning 
ta vastab praeguse põlve universalismile, tungile, 
kaasa tunda aukartlikult kõigi aegade hingerikku
sele." (Lhk. 15).

Palju mehi ja naisi on järele andnud „vastu- 
panematule võlule1', mis väljub olevikus Katoliku 
Kirikust, ja on tagasi pöördunud Emakiriku. ,.Ta
gasi pühasse Kirikusse*, nii päälkirjastab oma ta
gasipöördumise kirjelduse ajaloolane von Ruville, 
üks viimase aastakümne konvertiite. Tema raamat 
sai paljudele üleskutseks. Kuid teisedki peirivad 
Katoliku Kiriku võlu, aga ometi arvavad nad, et 
nad ei või temaga liituda. Sel määral, mil nad 
sellest on teadlikud, esitavad nad prof. Heimiga 
ühiselt küsimuse: „Miks ei või meie, kuigi tunneme 
selle kiriku täit võlu, siiski mitte liituda?64

Esimene põhjus, mille prof. Heim toob vas- 
taspõlijusena ja takistusena Katoliku Kirikusse 
pöördumisel, näib olevat enam psühholoogiline kui 
asjaline põhjus. Nagu ju küll enamjao protestantide 
juures psühholoogilised põhjused näivad olevat 
kõige tugevamad. Ta nimetab päälegi põhjust: 
„ Kiriku lõhenemise Urgpõhjus." Seda ürgpõhjust 
näeb ta järgnevas: Heimi kujutlust mööda Luther 
ei tahtnud esialgu rünnata mingit Kiriku usulauset. 
Ka ei tahtnuvat ta reformeerida Kiriku seesmisi 
seadlusi. Teda kihutanuvat üles astuma hingehool- 
daja mure, mis näinuvat indulgentsi väärpruukimist 
ja tundnuvat ära hädaohtu, mis selle tagajärjel 
hingi ähvardas. Seepärast pöörnuvat ta väärpruu- 
kide kirjeldamisega Kiriku ülemkarjaste poole, 
veendunud, et asja teatavaks saamisel Kiriku juhid 
väärpruugid kõrvaldavad.

Kuid selmet Lutherile olla tänulik kardetavaile 
hädaohtudele tähelepanu juhtimise eest, jäi kaebus 
vastuseta. Heim väidab, et juhul, kui üks ainuski 
hääl oleks tõusnud vaimulikkude keskel või Kiriku 
juhtkonnas ja Õhutanud väärpruukide kõrvaldamist, 
kui ainult mõndi vastutavaid mehi olnuksid tänu
likult vastu võtnud Lutheri hoiatuse, siis lahutus 
jäänuks tulemata (Lhk. 20).

„Aga ei olnud häält ega vastust . . . Ei mingit 
mõttemõlgutust selle üle, kas sellel mungal ehk 
siiski õigus ei olnud. Ei, Kirik leidis ainult ühe 
vastuse Lutheri häirele. Ta algatas kohe tema 
vastu ketseriprotsessi, mis vältas kolm aastat ja 
lõppes sellega, et Wittenbergi professorit Kiriku 
ja riigi poolt häbimärgistati."

Nüüd järgnes Lutheri vastutegevus : ,.Lutheri
kogu hing oli kuulunud kallile emakirikule. Ja ta 
oli uskunud Kirikule osutada suurima teene sisse
tunginud indulgentsiväärnähete vastu ülesastumise 
läbi. Seal ta tõugati külmalt välja. Nüüd haaras 
teda päratu viha, pettunud saksa mehe viha, kes 
oli andunud Kirikule nii innukalt, nii usaldavalt 
ja kes nüüd sai tunda jääkülma tagasitõrjet.*' 
(Lhk. 21).

See päratu viha suundus peamiselt paavsti 
vastu. Ta hakkas kahtlema selle seisukoha õigus
likkuses, salgas seega tema autoriteeti ja nägi temas 
Kristuse vastast. Vähehaaval järgnes ka usuasjus 
toimuvate kontsiilide autoriteedi salgamine. Prak
tiliselt oli seega salatud iga autoriteet. Ma ei usu 
ei paavsti ega ühtegi kirikukogu." (Heimi tsitaat 
Lhk. 64).

igapäevane truudus ja alatine valmisolek kõigis 
eluseisundeis. Jumalariik on alatasa tulemas. Une 
elu haputaigen peab ikka jälle uuesti läbi imbuma 
kõiksusest. Sinepipõõsas peab veel ikka kasvama.

Issanda taastulemise päevade lõpul on aga 
alles Kiriku hiilguse algus. Alles Issanda taas
tulemisel Jeesuse Kristuse kuninglikus aus ja valit
suses algab üllas jumalaaeg. Kõiki tõelisi luuleta
jaid, kunstnikke ja müstikuid söödetakse ja joode
takse juba nüüd sellest tulevasest aust. Ei hävi 
midagi, mis on ehtne ja ilus, õilis ja hää, vaid 
kõike puhastatakse, lastakse valmida ja saada täi
uslikuks Jeesuse Kristuse kuninga valitsuse all. 
,,Jah, Jssand, ärgates saame toidetuks sinu kuju 
läbi, nagu ütleb Püha Vaim. Ja pärast seda ootame 
uut taevast ja uut maad, kus elab õiglus.'1 (Zoller).

Nõnda on Kiriku laste võlakonto, nii sügavalt 
kui ta lõikabki Kiriku emasüdamesse, teiselt poolt 
jälle ainult tume tagapind jumalikule pitserile, mis 
on surutud ta näole. Ja selle pitseri ringjooni ära 
pühkida ei või Kiriku laste õelaimad eksitusedki.

Teisest küljest aga iga põrmulapse, kelle otsa
esiselt on üle nirisenud Kiriku ristimisvesi, pühaks- 
tegev ülesanne, ustavalt valvata Jumala armuan- 
net ja hangeldada Jumala taalritega. Jdeaalist 
pole puudus: „01ge täiuslikud nagu on täiuslik 
teie Isal1' Sama vähe puudub ka kõlbelist jõudu 
jagusaamiseks kõige tigedaimast kiusatusest: „Kõik 
suudan ma selles, kes mind kinnitab."

Mis puudub, see on ustava kaasa- 
tegutsemise kindlus ja jõud. Puudub 
see kaasategutsemine inimkonna kõlbelise kasva
tusega, mida Jumal maailmas teostab oma Kiriku 
kaudu. Selles on igaühe kirikulapse alaline vas
tus, mitte ainult iseenda lõppeesmärgi eest, vaid 
vast veel palju enam jumalariigi eest maa pääl. 
Sest Kristus on üle annud oma töö inimeste idea
lismi ja ustavuse hoole. Ta on jätnud oma töö 
inimestele, kes ta nime „peavad tunnistama maa
ilma ees."

Vapraim usutunnistus on aga kristliku elu tege
lik eeskuju. See on ka valguse tekkimine inim- 
südameis. Mitte ainult oma saladusliku tuuma 
läbi, vaid ka oma liikmete elutunnistuse läbi on 
nähtav kirik „maailma,valgus", maailma lakkamatu 
valgusime.

E. P.

Katoliku Kiriku võlu.
(Järg.)

Üks psühholoogilisi takistusi.
Viimases numbris tõime professor Heim’i järele 

mõne põhjuse, miks katolitsism mõjub just praegu
sele põlvele nii vastupanematu võluga: „Ta kustu
tab nälga objektivismi järele, milline sügavaima 
igatsusena läbib kõiki inimesi praegusel relativis
mi ajajärgul. Ta rahuldab nõuet vahenditu elamuse, 
unio mystica järele, mida tuntakse kahekordselt 
sügavasti sajandeid kestva täppis-loodusteaduse ja 
ajaloolise töö läbi kuivanud inimpõlves. Ta tuleb
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KIRIKU ELU 11Nr. 2

vitamise pärast ja kutsuti ta Rooma ülekuulami
sele. Hiljem kutsuti ta Augsburgi. Sääl nõuti te
malt kahe ilmselt eksliku õpetuse tagasivõtmist. 
Luther aga tõrkus ja kaebas edasi üldisele kiriku
kogule. Nüüdki käituti mahedalt. Nii ei pea paika 
väide, et talle polevat antud vastust, ja et teda 
ainult „külma käega“ tõugati tagasi.

„Määratu viha" Kiriku ja paavsti vastu ei ol
nud siis mitte õigustatud. Ülepea Jumala läkitatil 
tähiseks oli küll vaevalt see ,,määratu viha'4 . . . 
See ei olnud mitte sellepärast, et teda ketserina 
oli hukka mõistetud, vaid see põhjenes Lutheri loo
mus, mis ei sallinud kellegi teise arvamist enda 
oma kõrval ja mis ägedusega ei suundunud mitte 
ainult vastaste vastu katoliiklikul poolel, vaid ka 
võõraste vaadete vastu iseenda leeris. Luther ise 
pidas mitmel korral seda viha saatana teoks. Ta 
kirjutas 1521. a. selle kohta Konrad Pellicanhle : 
,,Jah, ma tunnen, et ma ennast ei valitse. Mind 
kistakse — ja ma ei tea, millise vaimu poolt . . . 
ma ei hoidu saatanast."

Nii ei lähe see korda, kujutella Lutherit me
hena, kes ei tahtnud rünnata usulauseid ega refor
meerida kiriklikke seadusi, vaid kes ainult innuka 
armastuse ja truuduse pärast Kiriku vastu tahtis 
juhtida tähelepanu vääroludele ja keda seejuures 
„külma käega" tagasi tõrjuti. Luther püstitas uusi 
usuõpetusi — oli siis tolleaegse vaate järele eksi- 
Õpetaja. Kui Kirik nõudis endale Õpetusautoriteeti 
ja usu pulitakshoidmist, siis pidi ta üles astuma 
Lutheri vastu ja ta tegi seda Õrnalt. Nii võib 
Kiriku kohtlemise vastu tõsta kaebust vaid see, 
kes ei tunnusta tema õpetusautoriteeti. Kaebusist 
selle õpetusautoriteedi vastu kõnelegu järgnev ar
tikkel.

Esiteks pole nähtav, miks praegusele inimesele 
peaksid olema Katoliku Kiriku ligitõmbejõule mitte
järgimise põhjuseks need Kiriku lõhenemise sünd
mused, isegi siis, kui nad oleksid arenenud nii, 
nagu neid näeb Heim.

Peab ju Heimgi ise tunnistama, et „see, mis 
oli ütelda paavstide vastu XVI sajandi mehil, kuu
lub minevikule" (Ihk. 26), et sest saadik palju Ki
rikus on paranenud ja et suurimad väärpruugid on 
kõrvaldatud. Praegu polevat asjalikult mingit põh
just lahutuseks.

Pigemini võidakse pidada hingeteaduslikuks 
põhjuseks kartust, et „külm käsi teispoolt mägesid", 
mis haaras tollal saksa rahva ellu ja tõukas tagasi 
Lutheri, ,.Wittenbergi professori", ka täna võiks 
haarata saksa vaimuellu. (Näitena tuuakse moder- 
nistidevannet). Vast tunneb Heim, Tübingeni pro
fessor, seda kartust eriti tugevalt.

Kui aga ajaloolisi tõsiasju ei vaadelda ühe
külgselt, läbi ülikooli professori prillide, siis ava
neb oluliselt sootuks teine pilt. Ajalooliselt pole 
mitte nii, nagu olnuks Luther teeside avaldamiseni 
täiesti Kiriku õpetuse alusel seisev mees. Tõsi ei 
ole seegi, et talle vastust andmata lihtsalt oleks 
algatatud ketseriprotsessi tema vastu ja ta hukka- 
mõistetud. „Külm käsi" teispoolt on niisiis vaevalt 
olemas tegelikult ; ta esineb raskelt mõistetava 
hirmu hingeteadusliku toodanguna. Selleks pisut 
andmeid.

Hartmann Grisar omas teoses Lutheri kohta 
(Köide I, IV—VI) toob tõendusi, et Lutheri üles
astumisel ei olnud tegemist ainult kiriklikkude 
väärnähete õigustatud arvustusega. Arvustust väär
nähete kohta on suvatsenud teha teisedki enne 
Lutherit, ning absoluutse avameelsusega, ilma kon
flikti sattumata kiriklikkude ametasutustega (näi
teks püha Bernhard ja Dante). Lutheri juures tu
lid ilmsiks juba 1512. aastast’ saadik ebakiriklikud 
ja ebakatoolsed vaated. Kõigepealt, ühes 1516. a. 
ilmunud seletuskirjas rooma rahva raamatule rün
nati, kuigi ehk mitte päris teadlikult, tervet rida 
usulauseid. Selles seletuskirjas leidub vaateid prä- 
destinatsiooni, päritud patu, tahtevabaduse, armu, 
õigeksmõistmise ja Kiriku Õpetusautoriteedi kohta. 
Ka arvustades Kirikut läheb ta sääl kaugelt üle 
kiriklikkude väärpruukide arvustamise piiridest. 
See kriitika muutub sääl päris selgeks Kiriku 
seadluste ja seaduste arvustuseks. Ka leidub juba 
tähendus, tal olevat ,,apostlik ülesanne Õpetada."

Nii on arusaadav, et Lutheri teese ei võidud 
pidada vaid hästimõeldud arvustusiks kiriklike 
väärpuukide vastu. Ka ei vasta tõsioludele, et 
Lutherit tõuganud tagasi ,,külm käsi". Kuigi tee
sid olid kirjutatud osalt solvavas, suurustavas too
nis ja pidid mõjuma veel väljakutsuvamalt samal 
ajal ilmuvate kirjutiste tõttu (näiteks jutlus indul- 
gentsist ja armust), kohtles Kirik teda ometi Õrnalt. 
Veebruari kuul 1518. a. andis paavst Leo X au- 
gustiiniordu kindralile käsu, mõjutada Lutherit 
Õiglaste ja Õpetatud inimeste kaudu hülgama oma 
pööraseid vaateid. Luther aga jatkas oma välja
kutsuvate jutluste pidamist. Muuseas salgas ta 
ühes jutluses paavsti võimu armulauaühendusest 
välja heita (maikuul 1518), Alles juunikuul tõs
teti Roomas Lutheri vastu kaebus eksiõpetuse le

Tegelikud arvud
Viimastel kuudel on puhkenud vaidlus luteri 

kiriku ja õigeusu kiriku häälekandjate vahel Kato
liku Kiriku kasvamise üle Eestis.

Praost Aunver püüdis ühe artikli puhul päeva
kajalises ajakirjanduses, mille järele Katoliku Ki
riku kasvu Eestis arvati mitmesaja pääle, väita 
statistika põhjal, et see juurekasv ei võivat tulla 
luteri kirikust, kuna küll 8 isikut (3 meest ja 5 
naist) olevat luteri kirikust üleläinud Katoliku Ki
riku, kuna aga samal ajal olevat astunud 11 kato
liiklast (7 meest ja 4 naist) luteri kiriku. — Õige
usu kirikuleht jällegi katsus tõendada, et viima
seil aastail kõige enam 25 isikut Õigeusu kirikust 
olevat astunud Katoliku Kiriku. —

Kui väga see küsimus liigutas meeli, ilmneb 
sellest, et keegi luterlik kirjasaatja need arvud 
avaldas soome ajakirjas „Kotimaau. Seejuures ei 
saanud ta jätta manustamata, et Katoliku Kirik 
^levitab ajalehes, eriti välismaile, valeteateid eesti 
luteriusu Kiriku vastu." Võibolla puutuvad need 
read selle kirjasaatja silmade alla. Siis olgu ta 
nii lahke, ja nimetagu meile, millal ja kus Kato
liku Kirik sise* ja välismaal on levitanud selliseid
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teatasid end ministeeriumi saatkonnad, protesteeri
des ja korralduse tagasivõtmist nõudes. Nad tõrjuti 
tagasi.

,,valeteateid“. Meie igatahes ei tea, et meie seda 
millaski oleksime teinud.

Mis nüüd puutub tõelistesse arvudesse, siis 
näib see meile vajalikuna juhtida tähelepanu sellele, 
et statistika, vähemalt kiriklik statistika, ei või 
kuidagi pakkuda usaldusväärset alust tegelikkuse 
hindamiseks. Kui näiteks Katoliku Kirik peaks 
esitama nende isikute arvu, kes statistika järele 
temast on välja astunud, siis oleks möödunud aasta 
kohta nimetada vaid üksainuke juhus, mitte aga. 
nagu praost Aunver teatab, li hinge juba* ainult 
luteri kiriku rüppe. Kui tõesti 11 katoliiklast 
1935. a. luteri kiriku vastu võeti, siis neist 10 ei 
teinud sellest teadaannet oma kirikule.

Igatahes võime nentida, et arv 8 ei vasta tõele, 
kui tahetakse esitada luterlaste üleminekuid Kato
liku Kiriku 1935 aasta kohta. Tegelikult ületab 
see arv 40, kusjuures muidugi on jäetud noteeri
mata, kas need vastavad isikud ametlikult veel 
kuulusid mõnesse luteri kogudusse või väljaspool 
kindlat kogudust end pidasid luteriusulisteks.

Igatahes nende arv, kes 1935. aastal palusid 
vastuvõttu Katoliku Kiriku, oli mitu korda suurem. 
Kui vastuvõtul oleksime olnud rahul sellega, nagu 
see sünnib mujal, et vastavad isikud lihtsalt kir
jutatakse sisse, siis oleksime küll kergesti võinud 
saada 200 uut liiget. Kuid oleme ometi veendu
nud, et puhtarvuline kasv ei tule kasuks Kirikule 
ega ka inimestele, et vastuvõtt on õigustatud ainult 
siis, kui seejuures saavutatakse tõelist usulist sü- 
vendumist ja uuendumist. Sellepärast eelneb sää
rasele vastuvõuule põhjalik ettevalmistus, mis võib 
kesta vastavalt isiku suhtumisele kolmest kuust 
kuni aastani või veel kauemgi. Kus aga puudub 
tõsine tahtmine sellisele usulisele uuendamisele, 
peame vastuvõttu väärtusetuks ja loobume sellest 
,,juurekssvust“. Ning me oleme ka veendunud, et 
kasvu küsimus üksikute kirikute juures seepärast 
lõppeks on küsimus ja katse, mille juures otsustab 
üksikute kirikute siseminfe usuline jõud. Tulevik 
vastab sellele küsimusele.

Ometi ühel koosolekul Cloppenburgis pidi riigi 
asevalitseja järele andma mitmepuhulisele survele. 
Ta seletas : „Tark riigivalitsus peab võima ka ta
gasi võtta, kui t^, midagi halvasti on teinud," ja 
uuendatud hüüetele koosolekult pidi ta vastama: 
„1936. a. 4. nov. korraldus on tagasi võetud. Ristid 
jäävad koolidesse.**

See katoliku elanikkonna südi käitumise edu
leidis rõõmsat kaja kogu riigis. Freiburgi ülempiis- 
kop teadustas juhtumusest ühes karjasekirjas uskli
kele. Siiski keelas riigi salapolitsei selle kirja ette
lugemise ja väljajagatud eksemplarid korjati ära.

2. Kirikust väljaastumisi.
53 kõrge ametniku ja ametniku naise eesotsas 

on teatanud oma kirikust väljaastumist Badeni riigi 
asevalitseja.

3. Paavsti jõulukõne Saksamaal.
Enamjagu Euroopa saatjaid võttis vastu paavsti 

jõulukõne. Erandi tegid Moskva ja Berliin.
Jõulukõne teksti võidi tuua Saksamaal ainult 

lühendatud kujul. Järgmised laused pidid välja jää
tama :

„Nende seas, kes ütlevad end olevat korra kaits
jad kultuuri kukutajate, jumalatu kommunismi inaad- 
võtmise vastu, kes selles tahavad seista esikohal, 
näeme valuga mitte vähest arvu inimesi, kes oma 
vahendite valikus ja oma vastaste hindamises end 
lasevad valitseda ja juhtida saatuslikest ja väärpõ- 
himõtteist. Sest kes püüab kitsendada ja kustutada 
usku Kristusesse ja jumalikku ilmutusse inimsüda- 
meis ja kõigepäält nõorsoos; kes julgeb kujutleda 
Kristuse Kirikut, jumalikkude tõotuste kaitsjat, ju
maliku läkituse kutsutud rahvaste Õpetajat, rahvaste 
selgeks vaenlaseks ja edu ja edenemise vaenuliseks, 
see pole mitte ainult inimkonna ja ka mitte enese 
maa tõelise tuleviku looja, vaid ta rikub tõhusai
maid ja võituandvaimaid kaitsevahendeid kardetud 
pahe vastu ja töötab nii — kuigi ebateadlikult — 
käsikäes nendega, kelle vastu võitlejaks ta ennast 
peab või kiitleb."

E. P.

Kiriklikust olukorrast 
Saksamaal. 4. Piiskoppidele jääb veel ainult kantsel.

Riigi konkordaat, art. 4 määras: „Juhatused, 
korraldused, karjasekirjad . . . võivad usklikkudele 
avaldatud saada takistamata ja tavalisel kujul." Aval
damiste tavaline kuju oli üldiselt teatamine kiriku- 
lehtedes. Nüüd aga takistatakse kirikulehti karjase- 
kirju trükkimast. Eratrükid karjasekirjadest aga 
võeti korduvalt ära riigi salapolitsei poolt.

Nii ei jää piiskoppidele muud üle, kui kants
list avaldada oma mõtteid ja hoiatusi usklikkudele, 
mis enam trükki minna ei või.

Kölni, Paderborni, Fulda, Hildesheimi, Müns- 
teri, Osnabrücki, Limburgi ja Trieri piiskopid and
sid välja novembris kirjutise, milles nad räägivad 
kannatamatust südametunnistuse sun
nist, mida katoliiklastele pääle sunnitakse. Nad

1. Koolidest ristid välja I
Esimesel novembri nädalal tegi Oldenburgis 

siseminister korralduse, et „edaspidi riigi ja kogu
konna hoonetesse ja koguduseühinguisse ei tohi 
paigutada kiriklikke ega muid usulisi 
tähiseid." Olevad usulised tähised 
kõrvaldatagu sedamaid. Selle käsukirja 
järgi pidid olema kõrvaldatud kuni 15. dets. kõik 
ristid katoliku koolidest.

Ministri korraldus, kõrvaldada koolidest rist, 
sünnitas määratu ärevuse sügavusklikus rahvaskon- 
nas. Ülempiiskop, krahv von Galen, protesteeris 
ühes karjasekirjas selle korralduse vastu- 15. nov. 
loeti ette see protest kõigis kirikuis. Kogu maalt
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Saksa karjasekirjacLkaebavad, et kuoles ja erakonna organisatsioones 
katsutakse üles ässitada noorsugu päritud usundi 
ja nii siis ka vanemate vastu.

Detsembris ilmus samane kirjutis Baieri piis- .Revalsche Zeitung'i“ numbris 11. jaan 1937 a. 
Ihk. 6 nimetatakse saksa katoliku piiskoppide uusi
mat karjasekirja „solidariteedi kuulutuseks rahvut- 

Selles öeldakse, et võib märgata ikka enam Jjkule riigile selle võitluses enamluse vastu. „Lisa- 
ning enam suurejoonelist rünnakut ristiusu ja Ka- takse juure : „Saksa piiskopkond arvas hääks ette 
toliku Kiriku vastu. Koolides ja kooli laagrites kanda samas karjasekirjas rida kultuurpoliitilist
õhutatakse vastumeelsust ja viha Katoliku Kiriku kaebeid.“ Toome sellesse puutuva teksti originaa- 
vastu. Katodiklasi kujutletakse rahvuse vaenlastena.

Kirikust, teda koheldakse 
ja eelistatakse usaldusväärsena. Erakonna

isegi noorsoo 
irikust väljaas- 

1 a t a s a.

kopelt.

lina.
Kes aga taganeb oma ,,Kirik võib toetada seda jõulisemalt kolmau- 

dat riiki maailma ajaloolises kaitsevõitluses enam
lusega, mida enam ta naudib iseenese õigus- ja 
tööalal vabadust, mille talle kindlustas jumalik 
õigus ja ka riigi konkordaat . . .

Nüüd aga näeme murega alalist umbusaldust,

o r-
ganisatsioonide ja 
ühingute liikme 
tumised kasvav

Paljudele Õdedele, keda vallandati koolitööst, 
on pakutud häid kohti, kni nad ainult loo-, milline oletab igas Kirikule ustavas katoliiklases 
buksid kloostrielust. peidetud riigivaenlast, ja isegi puhtusulistes Maria

kongregatsioonides vandeseltslaste liitu . . .
Murega vaatleme nõndanimetatud saksa usu

liikumise pääletükkivat värbimistööd, mis püüab 
välja rookida rahva avalikust elust ristiusku ja 
kristlust, ja selle asemele panna lihast ja verest 
kasvanud loodususku. Sellel usuliikumisel oli vii- 

1. Kuna piiskoppide otsuseid katoliku usutun- masel ajal mõnes kohas oma värbimistöö ja ajakir- 
nistuskoolide kaitseks, mitte ei või trükis avaldada, janduse, ülepea oma ristiusu ründamise jaoks enam 
on ta sunnitud, neid rahvale suusõnal teatavaks te- vabadust ja ametlikku kaitset kui kiriklikel koh

tadel enda kaitsmiseks!
Murega vaatleme koolivõitlust, mis püüab 

muuta riigikonkordaadis lubatud usundliku kooli 
(Bekenntnisschule) ühiskooliks ja tahab välja süüa 
kloosterlikke õppejõude. Kahetseme kooliseadust 
ning koolidiktatuuri, mis mõnel maal püüab vane
mate tahet lastekasvatuses enamvähem kõrvale tõr
juda, ja laseb sellist pühimate vanemaõiguste kit
sendamist halvavalt mõjuda saksa perekondade 
laste rõõmsameelsusele. Vanemate süüme surve 

5. Usuõpetust Õõnestatakse selle läbi, et pan- kooliküsimusis on võtnud väljakannatamatu kuju. 
nakse ametisse katoliku rahvakoolidesse Õpetajaid, Meie, piiskopid, ei või iial tunnustada usuõpetuse 
kes pole enam katoliiklased ja kes teevad põlata- andmist, mis nöörist hingist usku Kristusse rohkem 
vaks usundit ja kiriku esindajaid. — Mõnes koolis välja rebib, kui sinna istutab ja mida antakse õpe

tajailt, kes enam ei asu katoliku usu ja kõlblus
õpetuse alusel.

Murega vaatleme, et võrsuvat noorsugu vÕÕ- 
rutatakse hingehooldajaist ja kirikust ja et see 
mitmes töölaagris isegi oma pühapäevakohustusi ei 
või täita langemata seltsiliste pilke alla.

Murega vaatleme, kuidas rüvetatakse aukar
tust ristiusu ees, kuidas levitatakse jumalateotusi 
ja katoliku usuõpetuse ja seadeldiste mõnitamist; 
kuidas ülepea hiilib avalikkusesse toon, mis ei tõota 
abi juhi ülesehitavale tööle, ega mingit au saksa 
nimele.

Palju jõude olevat tegutsemas, et kihutada 
noorsugu usulise enamluse kaenla.

Münsteri piiskop tegi 21. dets. 
ringkirjas kindlaks järgmised tõsi
asjad:

gema.
2. See on seda vajalisem, kuna korduvad kae- 

bed valitsusele ässituste üle tunnistuskoolide vastu 
jäävad vastuseta.

3. Kolmes kohas tehti usuõpetusega koolidest 
ühiskoolid, paljudesse päris katoliku koolidesse 
pandi mittekatoliiklikud Õpetajad.

4. Riigi konkordaadi tõotuse kiuste on kõrval
datud mitmest kutsekoolist usuõpetus.

on rist omalt aupaigalt kõrvaldatud ja tema ase
mele paigutatud „juhiM pilt.

6. Provintshoolekande asutusis, mis ennem olid 
sisseseatud usutunnistuslikku printsiipi mööda, on 
see printsiip lõpetatud — ametliku teadaandmise 
järgi 30. XI. 1936. a.

5. Hitler ja Kristus.
Saksa kiriklike asjade riigiminister Kerrl 

ütles oma jõulusõnumis saksa rahvale: „Mis oli 
Kristus „ vanal ajal" inimkonnale, seda oleks nüüd 
Adolf Hitler saksa rahvale. Jõulud ei ole pere
konna pühad, vaid ühtluspühad saksa rahvale, kes 
otsustavalt marsib oma juhi kannul. Sakslaste seas 
olevat üles tõusnud mees, kes elule uue suuna an
dis ja selle tagasi tõi jumalikule korrale : see mees 

Adolf Hitler, saksa rahva õnnistegija.

Murega vaatleme, kui kavakindlalt ässitatakse 
Kirikust väljaastumisele, kuidas eriti liikumise 
kirikuustavaile ametnikele ja palgalistele püü
takse mõjuda igasuguste vahenditega, isegi majan
dusliku survega, et nad võtaksid oma lapsed usund
likust koolist ja ise astuksid välja Kirikust, nii
viisi saades oma kinnitamispäeva tõotuse reetjaiks.

Mõistame, et peame tõmbama piire vabadu
sele . . . meie ei suuda aga mõista, miks peab kit
sendama jumalateenistuse ja hingehooldamise, ki
rikliku jutluse, kirikliku koosoleku- ja ajakirjan-

on
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Nr. 2

On endastmõistetav, et igaüks ülalmainitudduse vabadust . . . Peame aga nõudma, et noor
soole ja rahvale enam ette ei räägita, et enamluse, preestreid, kui teda riigivõimu poolt takis- 
esimese riigi vaenlase, äravõitmise järele tuleb kord tatakse koolis andmast usuõpetust, peab lapsi
Katoliku Kiriku, kui teise riigivaeanlase, kätte. Ja kas kirikus või mõnes teises kirikule kuuluvas
peame nõudma Kirikule õiguse- ja tööalale seda ruumis Õpetama. Iga preester võtab osa Onnis-
vabadust, mis lubatud riigikonkordaadi esimeses tegija käsust: „Minge ja Õpetage kõiki rahvaid ja
artiklis ..katoliku usundi avalikuks teostamiseks.6'

Lõppeks seletavad saksa piiskopid, et nad „meie Õpetage neid pidama kõik, mis olen käskinud." 
pühadest usutõdedest täppigi ei taandu ja et nad (Mt 28 10) 
alati välja astuvad meie püha Kiriku võõrandama
tute õiguste eest“ . . . „Teie ei tohi reeta oma 
lapsi majandusliku või kutselise kasu hõbetükkide 
eest. Teie ei tohi ka silmakirjaks kaata Kirikust 
väljaastumist, ettekäändel, jääda seesmiselt kato
liiklaseks. ‘

ristige neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel ja

Koolilapsed on ühtlasi koguduselapsed 
ja omavad õiguse saada usulist ju
hatust oma hingekarjaselt ning mingi võim 
maailmas ei oma Õigust, vabastada preestreid ko
husest, anda koguduse liikmetele seletust õpetuses, 
leeriõpetuses ja jutluses.

Teil, vanemad, on teiselt poolt südametunnis
tuse kohuseks, saata neil juhtumeil oma 
lapsi kiriku või mõnesse teise kirikupäralisse ruumi, 
ka siis, kui koolis mõni õpetaja annaks Õpetust 
piibliloos või katekismuses. Usuteaduses ja usu
elus on terve rida asju, milles ainult p:eester võib 
anda juhatust. Olen teile, vanemad, ju sageli ütel
nud: Pääle Jumala on teil esimene õigus oma laste 
pääle, kuid sellega ka esimene kohus nende õiget 
kasvatust nõuda. Jumal kinkis teile lapse, tema 
surematu hingega ja teie olete esimesed, kes pea
vad võtma kätte lapsekasvatamise Jumalale. Peaks 
kunagi juhtuma see hale asi, et teie hingehoolda- 
jat riigivõimu poolt takistatakse koolis teie lapsi 
õpetamast, siis ootab teie piiskop teie südametun
nistuselt ja teie armastusest oma laste vastu, et 
teie koguduses ei oleks ühtegi isa ega ema, kes ei 
saadaks oma lapsi väljaspool kooliaega korralda
tud usuõpetusele hingehooldaja juure.

Küll on mul põhjendatud mure, et siinsääl lei
dub isikuid, kes tahavad teha teid truudusemurd- 
jaiks oma pühade vanematekohuste vastu ja kes

See kiri, millele on allakirjutanud kõik saksa 
piiskopid, on kirikuskäijaile avaldanud suurt mõju.

Trieri piiskopi karjasekirjast.
«Võibolla teil tuleb varsti läbi elada, et teid 

tahetakse ahvatella välja astuma oma allkirjaga 
n. n. ühiskooli ehk n. n. saksa koooli eest.
Kui keeldute väljaastumast ühiskooli eest, siis asute 
riigiõiguse alusel.

Ütelge kõigile, kes ihaldavad teie allkirja, 
energiline „e i!“ Seejuures asute õiguse alu
sel, nagu asub õiguse alusel ka usundlik kool ise, 
see on teie katoliiklik kool. Ta on ju paraku rii- 
giseaduslikult 1906. aastal ja ühes rahvusvaheli
ses lepingus 1933. aastast, millel on riigiseaduslik 
kehtivus, põhjendatud. Üteldes „ei“ ühiskooli vastu 
ja nõudes katoliku laste kasvatamist ja Õpetamist 
katoliku Õpetajate poolt katoliku usuvaimus ja selle 
põhimõtete järele, siis nõuate ainult oma kirjuta
tud lepingu Õigust.

Veel teistki on mul teile ütelda. Pärast umbes 
kuuekümne aasta eest meie isamaal lõõmanud võit
lust Kiriku vastu, pärast n. n. kultuurvõit- tahavad teid meelitada lapsi mitte sellisele Õpetu- 
1 ust, võttis riik endale õiguse, 8. veebr. 1876. a. sele saata, kuna see teie kohus ei olevat. Armsad 
seadusega riigikoolidesse ametisse panna vaimu- vanemad, on kohuseid, mis seisavad taevakõrgusel 
likke usuõpetuse andmiseks. Sest saadik oli endast- üle iga koolikohustuse. Need toetuvad loodussea- 
mõistetav pruuk, et pastor või preester kohe pärast dušile ja jumalikele käskudele, mis teevad teid 
ametisse seadmist piiskopi poolt, alustas Õpetust vastutavaks oma laste hingede hääolu eest. 
rahvakoolis. Muidugi teatas ta sellest koolinõunikule.

Tänapäev nõuab riik selle ülalnimetatud kul- 
tuurvõitluse põhjal — 18. veebr. 1876. a — et 
vaimulik peab sisse andma palve, gele ja teile ütleks, et teie pole tihismeelsed, kui 
et saada luba koolides usuõpetuse andmiseks. Sageli saadate oma lapsi kiriklikule Õpetusele. Sellistele 
kestab kuid, kuni see luba antakse. Paljuil kor- häbematuile ja autuile solvamisile leiab küll iga 
rilei anta seda üldse. Teistele keeldutakse isa ja iga ema õige ja tugeva vastuse.

Armsad mehed ja naised I Selles uues võitlus
järgus ristiusu ja Kiriku vastu pole teil midagi 
kõhklemist ega viivitamist, ka siis mitte, kui teid

Nüüd tulevat aeg luba preestritelt ära võtta, ähvardatakse majandusliku kahjuga. Mõtelge Fried- 
või neile mitte anda, kuna nad õigusega keelduvad rich Suure aegse preisi kohtuniku ütelusele. Kunin- 
lubamast, mitte tegutseda hingehooldavalt puhtusu- gale oli ebamugav kohtuniku õiglane otsus. Kü
üsis noorsooühinguis (tülarlaste kongregatsioones, ningas tahtis kohtuniku viia otsuse muutmisele, 
meesnoorsooühinguis j. n. e.). Juba kuid tagasi Kohtunik andis mälestusväärse vastuse: «Majesteet, 
saksa piiskopid on selle üle kaevanud kõrgemail minu pää võite saada, minu süüme mitte!" 
kohtadel. Kahjuks tagajärjeta, nagu mitmes tei
seski katoliku asjas.

Tänapäeva asjaolude juures ei paneks mind 
sugugi imestama, kui siinsääl mõni oma vihkami
ses ristiusu vastu ja Kiriku vastu läheks nii kau-

luba andmast, kuna nad — nii üteldakse või kir
jutatakse — olevat kõlbmata saksa noor
soo kasvatamiseks.

Mõtelge antud tunnil sellele ja käituge sellele 
vastavalt!“

Mõtisklemiseks paastujal s „Ma noomin ja karistan neid, keda ma armastan; seepärast
ole väga hoolas ja paranda meelt /“ (Ilm. 3, 19).
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15KIRIKU ELUNr. 2

badust, mingit enneolematut rippumatust. Kuid kõik 
puudused, kõik takistused, mis harilikult järgnevad, 
uude maailma astudes, kerkisid ka meis! Seistes . 
maailma avaruste lävel, millelt lootsime oma mõis
tusele avarat tööpõldu, seisis meie ees koletisena 
tundmatu maailm, mille ees meie mõistus tagajär
jetult katsetas viimase tundmaõppimiseks.

Maailm oma avarustega mattis meid oma hõl
ma, kui meie pisutki püüdsime taotella seda sihti, 
mille olime valinud oma ideaaliks. Meie vabadus 
oli muutunud meile mõistatuseks, meie uus maailm 
meile mitte taluvaks. Me olime nagu langevad sü
gislehed hulljulge tormi võimuses, keda tahtmatult 
siiasinna paisatakse, ja veel vähem me ei mäleta
nud oma algust ega tunnud ka lõppu.

Mis oleks küll, kui me mõistuse abil kõik väi
ted ümberlükkaksime ja oma nii ülistatud vabaduse 
maksma paneksime? See surmaks meie küllalt are
nenud kultuuri, muudaks ta taltsutamatuks surma
tantsuks ja me leiame endid kuristiku veerel, hing 
täis hädaohtlikku hukkumist. See oli meie uus 
maailm uute nõuetega. Nii tühja ja väetina tund
sime endid selles avaras maailmas, kuni kord Kõik
võimsa käsi lõikas selle illusioonide peegli läbi ja 
tõelikkus paistis meile vastu, mida olime tõepoolest 
igatsenud.

Usun, et me oleme küllalt küpsed, et arendada 
oma esivanemailt päritud usutunnet seda loomu
likku rada mööda, ehkki küllalt äärmustesse kal
dusime. Ennastvalitsemata tung kättesaamatu poole 
juhib meid Õigele teele. Selleks need pingutused ja 
hädaohtlikud mängud meie hinges!

Illusioonide purunemine tähendab uue elu al
gust ja edasielamist tõelises Jumalas. Viimane viib 
meid tagasi sündrööpaile ja kindlustab meile meie 
hingelise rahu, vabastades meid suurimast vastu
tustundest, mis meie ehkki arenenud mõistusele 
liig koormav.

Tunduks, nagu kannataksime oleviku saama
tuse all, kuid ühtlasi sellega kannatame ka mine
viku raskeid aegu; kuid siiski püüame edasi, siru
tame käed lootusküllasesse tulevikku. Me tahame 
kuuluda püha Katoliku Kiriku ja teenida kõigi 
maailmarahvaste kõikvõimsat Jumalat. See on eest
laste suurimaks sooviks, kes ise julgemeelselt tun
nustavad Katoliku Kirikut ainuõigena.

Ei tohiks küll võõrastavana näida üleminekuid 
meie Kiriku, kuna viimane on loomuliku arenemise 
lõpptulemus. Eestlane on 
seda, mis tema hinges pärinud oma esivanemailt, 
takistamata tema edaspidist arenemist ja tööd 
tema ja kogu inimkonna kasuks ja hääks käekäiguks.

Pakkuda Katoliku Kirikut kui sünget, maha
jäetud keskaja jäänust on olnud protestantliku 
mõtteilma püüe, kuid siiski tänu teadusele nähakse 
viimast juba heledamas valguses ja seegi laseb 
väita, et katolitsism on õigustatud seisukorras ka 
eestlaste juures.

Meie siht on kaitsta ja võidelda oma püha 
Kiriku eest, sest Kirik ei tee vahet rahvuste vahel, 
pigem ta püüab ühendada rahvaid, luua rahu ja 
teineteisest arusaamist. Seda taotleb meie ja kõigi 
rahvaste ühine Kristuse Kirik ja meie Püha Isa 
kindlustab meile igavese Õnnistuse ja rahu püha 
ema rüpes.

Murrang.
Meie esivanemad olid juba eelajaloolisel ajal 

väga usklik ja töökas rahvas, nagu seda näitavad 
meile ajaloo algallikad, vaatamata sellele, et nad 
olid paganad. Ka eestlasile oli omane see ürgajast 
päritud usuline tunne, mis kõigi rahvaste juures 
paratamatult ilmneb. Usk ja rahvas, olgu nad siis 
paganad või kristlased, jäävad lahutamatuks. Meie 
esivanemad austasid oma jumalaid tuues neile ohv
reid, andeid, püüdes teha nende meelehääd, lootes 
sellega alalist hääd vahekorda luua oma jumalus
tega. Nende põhimõte oli: .Annan sulle, anna 
mulle 1“ See oli kui leping ja sellisena võtsid seda 
ka meie esivanemad.

Selline usukultus püsis, kuni ristiusu tulekuni, 
viimane avastas uue maailma uute nõuetega. Risti
usk pani aluse tervele edaspidisele arenemisele ja 
kultuurile. Selle tõelise ja igivana ristiusu juured 
on tunginud sügavasse meie hinge, kust osutub 
raskeks neid välja kitkuda, ja asendada mingi uue 
võõraga, mis ennem või hiljem jälle närbub. Eest
lased on säilitanud uskliku tunde veel tänapäevani, 
vaatamata mineviku raskele koormale. Käsikäes 
meie kultuuri arenemisega on arenenud ka meie 
seesmine meelsus. Eeskätt võiks küll mainida meie 
usulist elu, mis tänapäev kaunis eesõigustatud koha 
eluküsimusis omab. Meie usk, meie Kirik ja meie 
elu! Raske on neid kolme mõistet üldse eraldada, 
mis nii seotud üksteisega. Jättes neist ühe, kaotak
sime oma elus tervikluse.

Õigus, protestantism on rünnanud meie maa, 
kuid kas pole tema aluspõhi viimasel ajal kõikuma 
löönud? Mis põhjustab inimhulki loobuma kirikust? 
Kas oleme oma seesmises meelsuses nii kindlad, et 
Jumalat enam ei vaja? Kas oleme jätnud oma esi
vanemailt päritud usulise meelsuse, mis neile oli 
vooruseks? Kui tõesti osutub usk kultuuri arenemi
sega tarbetuks, milleks siis veel üleminekuid Kato
liku Kiriku ja huvi viimase vastu? See oleks mõt
tetu, pigem enesepetmine. Loobuvad ju hulgad ki
rikust, või muutuvad ükskõikseks nagu sellega iga 
päev luteri kiriku arvel ajakirjanduse kaudu võime 
tutvuneda. Mitte üksi seesmise meelsuse poolest 
pole nad loobunud, vaid isegi kõige välisemaid 
kohustusi ei peeta tarvilikuks; näiliselt on see ära
ütlemine välisest kui hääst kombest, millest tavali
selt inimene kauem kinni hoiab.

Tekib reaktsioon kõige olemasoleva vastu, 
vaimline murrang, mis põhjustab eluväärtuste üm
berhindamist ja paneb vaatlema oma olemasolu 
mõtet ja sihti. Protest evangeelse kiriku vastu 
oleks nagu õigustatud, mis millal tahes liikvele 
panevaks jõuks võib tõusta. Ja meie pole kaotanud 
oma Jumalat, me käime oma esivanemate jälil, me 
tahame uskuda ja olla ühe kiriku lapsed. See pro
test on kui opositsiooniks, alati valmis oma õigust 
kaitsma. Selle opositsioonilise meelsusega ilmneb 
aegajalt meie Õige siht ja püüe. Me oleme olnud 
vaid abitud ja saamatud elu mitmekülgiste aval
duste ja nõuete ees. Me pidime ületama hingelise 
kriisi ja alles siis tundsime endid reaktsionääridena.

Hetkeks olime langenud oma kõikvõimsasse 
mõistusesse. Meie püüdsime mõistuse abil luua va

suuteline vastu võtma

A. M.
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KIRIKU ELU Nr. 216

väga häsV mäletatakse dr. O. Kallast, kes 44 a. tagasi viibis 
Lutsimaal pikemal uurimisreisil. Ka Kirbu kiila jõulupeo ees
kava kaunistasid Eestis õppinud poisid oma laulude ja dekla
matsioonidega. Siin aga võis kuulda ka vanematelt inimestelt 
eestikeelseid vanu rahvalaule, mida kõik jälgisid suure huviga.

Kuna lutsi-eestlastel seni pole võimalust saada emakeelset 
kooliõpetust (õpitakse kas läti või vene õppekeelega koolides), 
avaldati kõikjal tungivat soovi, et lutsilaste noortele sisse sea
taks vähemalt eesti keele tunnid kas või paar tundigi nädalas.

Kõigile suguvendadele (seal üteldakse .maarahvale') saat
sid lutsilased südamlikke tervitusi ja soovivad „õndsalikku vaht- 
sõt aastaiga'.*

Võib arvata, et Lutsi eestlaste kontakt kodumaaga muutub 
üha tihedamaks. Kõige esimesena tundis nende vastu huvi Aka
deemiline Hõimuklubi oma agara kaastöölise Paulopriit Voo
laine õhutusel. Pärast püüti lutsilastega sidemeid sõlmida ka 
Välis-Eesti Ühingu ning Riia Eesti Abiandmise Seltsi kaudu.

Jumalariigist.
Kopenhaagenis, Taani päälinnas, seati korda benek- 

tiinlaste poolt esimene klooster pärast reformatsiooni sissetoo
mist 40j aasta eest.

Üks milfon ilmikabilisi kristliku õpetuse levitamiseks 
tahetakse välja koolitada. Nii otsustas 3000 osavõtjast koosnev 
.kristliku õpetuse vendlus" ühel oma aastakoosolekul New 
Yorgis. Vennastuse ülesanne on, pakkuda 2,5 miljonile katoliku 
lapsele, kes ei saa ameerika ilmlikes kooles usuõpetust, piisa
vaid usulisi juhatusi.

Pöördumine kirfanike perest.
Lõuna-Aafrika luuletaja Roy Campbell, .The FlamingTer- 

rapin'i* looja, võeti vastu Katoliku Kirikusse, ühes naise ja las
tega. Vastuvõttis neid, pärast seda, kui nad õnnelikult olid 
pääsenud punaste jõukude käest, loleedo kardinal-ülem piis
kop oma kodu-kabelis.

Püha Isa nimetas Marseille piiskopi, Msgr. Dubourg'i 
Besanconi ülemp iskopiks. Dubourg on üks silmapaistvamaid ku
jusid prantsuse piiskope hulgas. Temale, sõjaväe vaimulikuna, 
anti a. 1916 järgmine tunnistus: .Vahvuse ja endasalgamse 
eeskujuna olid tal igas olukorras silmapaistvaimad teened. Alati 
esimesel võitlusliinil, ei väsinud ta kunagi haavatuile lohutust 
ja abi jagamast, ja sõna ja eeskujuga 
aidanud säilitada ja kinnitada sõdurite julgust.' Aastal 1916. 
annetati talle ka auleegioni rist.

Usulise kirjanduse hulk Saksamail. Mineval aastal il
mus Saksamaal ligikaudu 20.000 raamatut. Neist seisab kirik
lik ja usuline kirjandus 2000 uudisväljaandega teisel kohal. 
Esikohal on n. n. ilukirjandus 3224 esitrükiga. Järgneb kooli
raamatuid 1046 ja arstiteaduslikke teoseid 669.

Buddhausulised tervitavad hiina nunnasid. Kui hiljuti 
Tsinanfu püha Joosepi hospidali seitse õde pärast kutseharidus- 
likku täiendamist Ühendriiges koos nelja uue Ameerika õega 
jälle astusid Hiina pinnale, tervitati neid südamlikemalt übe 
buddhausu häätegeva seltsi poolt. Selts kinkis hospidalile tun
nustusena ennastsalgava töö eest vaeste haigete kallal suure 
aukilbi. Eesistur vihjas seltsi ja katoliku misjoni häile 
suhteile.

on ta suurimal mõõdul

Eestist.
Tartu. 17. — 25. jaan. peeti Tartu r. kat. kirikus n. n. 

maailmapalveoktaavi. Selleks korraldati hommikul ja õhtul ju
malateenistust, millest rahvas võttis rohkesti osa, sellega tões
tades suurt huvi kristlaste ühinemise vastu, Kristuse südame
soovi järele Jutlustati püha Kiriku omadusist eesti (Paater Be- 
rard), saksa (P. Zacharias), poola (P. Lutsian) ja vene keeles

Lutsi eestlaste rahvuslik jõulupuu. Kuidas Lutsimaal 
möödunud jõulud olid ühtlasi rahvuslikuks meeleavalduseks, sel
lest kirjutab „Päevaleht“ 11. jaan. 1937. a. järgmist:

.Viimasel paaril aastal on asunud lfiti-eestlaste kultuurilist 
elu võimaluste kohaselt korraldama Eesti Haridusliit, andes kaas
abi sealseile eesti seltsidele töökorralduseks, hankides iäti-eest- 
laste noortele Eestis õppimisvõimalusi j.n.e. Jõulupuu pidustuste 
korraldamiseks lutsilastele käis Lätis E. Haridusliidu õppetöö 
sekretär Neeme Ruus, kes esines jõulukõnedega neljas külas ja 
andis lastele üle riigivanema poolt annetatud summa eest mu
retsetud jõulupakikesed.

Tsäpsi küla iõulukoosviibimine kujunes õige meeleolukülla
seks, kuna õhtu heaks kordaminekuks aitasid kaasa 3 sama küla 
poissi, kes juba teist aastat viibivad Eestis koolis. Eesti dekla
matsioonide ja ühislauludega rikastatud jõulupuu-peost võttis 
osa kaugelt üle saja inimese.

Ka Greki külas oli pidule kokku tulnud umbes sada eest

(P. Vassili).

Tartu trükikojast .Tungal" ilmus hiljuti kaputsiini preester 
P. Zacharias Haarlemist (praegu Narvas) täiendatud dok
toriväitekiri „U nio Ruthenorum a morte Sigismundi 
III usque ad coronationem Ladislai IV 1632 
kes viibis pärast filosoofilis-teoloogilise fakulteedi lõpetamist 
veel kolm aastat Roomas ja sai orientaalse teoloogia doktoriks, 
paneb selles raamatus hulk dokumente Vatikani arhiivist ette 
ja käsitleb huvitavat küsimust Kiriku ajaloost. Väitekiri on kir
jutatud ladina keeles.

Tähelepanuks katoliiklastele : 1<\ veebr. Tuhka
päev, paastuaja algus. Lihastkeeldumise päevad on kõik reeded 
tervel aastal, millele määratud püha ei lange, Tuhkapäev ja 
Suur Laupäev lõunani. —

Ülestõusmise pühade aeg sakramentide vastuvõtmi
seks on sel aastal 7. märtsilt kuni 2 i. maini.

Mälestuspäevad Kiriku ajaloost: 6. II. 1922 valiti 
ja 12. II. 1922 krooniti Pius XI paavstiks. — 11. II. 1929 Late- 
ranileping, millega paavst sai vabaks ja väikese Vatikaniriigi 
valitsejaks.

1633“. Autor,

last,
Mägise küla kuulub Lutsimaa jõukamate külade hulka. Siin 

on elanike enesetunne õige tugev ega taha maha jääda Eesti 
jõukate talupoegade iseteadvusest. Muu seas olgu märgitud, et 
Mägise ja Greki külade eestlased kannavad kõik ühist perekon
nanime — Buls. Mägise külas tõusis pidust osavõtjate arv tub
listi üle 200.

Viimane jõulupuu korraldati Kirbu külas, kus muu seas veel

Trükitud »Edu“ trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 10. II 1937. a.
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Kiriku
EestLl^atoliiklaste Häälekandja.

Jlmub 1 kord kuus.

V aastakäik,Märts 1937 aNr. 3
Väljaandja:* .Katoliku. Kirik Üksiknumber 5 senti. Postiga 10 senti.Tallinn, Munga 4—4. 
Vastut- toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva t. 2.

Tellimishind:
Aastas 0.75 senti, postiga 1 kr. Välismaale aastas Kr. 1.20.

Mäng Jumalaga.
ja kadus igast kõrgemast olendist, pürgides juma
likku võimutäiust ja täiuslikkust, või valmistades 
endale Jumalat, või jumalaid oma tahet mööda. 
Kõikjal neis püüetes lastakse silmist Jumala lõp
matu väärtuslikkus, tema kartustäratav majesteet - 
likkus ja ta aukartust käskiv pühadus.

Kus leiduvad nüüd sellised pidandid, kus 
alandatakse Jumalat mänguesemeks ?

Iseenesest on iga patt mäng Jumalaga ja üht
aegu oma hingega, oma õndsusega — kuna Jumal 
on meie viimne siht. Kõrgeim ingleid, Lutsifer, 
katsus esimesena seda mängu, pärast teda ja tema 
kukutatud esimene inimene. „ Olete nagu Jumal" - 
see oli jultunud mängu märgusõna, millele Jumal 
vastu seadis teise: „Kes on nagu Jumal?"

Seepärast on mäng Jumalaga kõigepäält iga 
uskumatuse vorm, kas tehakse nüüd vanade paga
natena, või algeliste rahvastena väärjumalate ku
jusid, ehk fetiše, või õiendatakse endale moodseina 
mingisuguseid ideid, mida ümbritsetakse jumalik
kuse kumaga.

Vanapaganlikus paljujumalsuses oli ehk veel 
siinsääl tõsist aukartust — kuigi mitte Jumala ees, 
siis ometi aimavalt tajutava, üleinimliku olendi ees. 
Aga kui väga oli mäng Jumalaga paljujumalsus, 
näitab tõsiasi, et juba vanadel greeklastel oli või
malik, teha lodevate teaatri mängude esemeks ju
malaid kõigi nendele juurekirjutatud vigadega, eba- 
puudulikkustega ja koguni pahedega, kusjuures 
rahvahulk hirnuvalt naerma purskus, kui seiklused 
nende «jumalaid" viisid piinlikuisse sekeldusisse. 
Meie ei taha ka unustada, et niihästi greeka ja 
rooma, kui ka germaani jumalad olid pimedalt 
nende üle valitseva saatuse mängupallid. Tõsist 
enese jumalaksmängimist leiame rooma keisritelt. 
Need tundsid end jumalate poegadena ja lasksid en
dale anda jumalikku au, olgugi, et nemadki pidid 
tajuma igal oma olemise hetkel, et nad polnud 
jumalad. Rahvas aga kummardas neid ja ohver
das neile ja laskis neid pärast surma jumalate- 
taeva üles võtta.

Selget Jumalaga mängimist näeme ka üldises 
uskmatus mõtteteaduses, kui iga mõtteteadlane 
teeb Jumalaks selle, mida ta mõtlemine omavolil

Igale selgele, kristlikule teadvusele kuuldub 
selle päälkirja küsimusest ebasündsus — jah — 
jumalateotus. Kuid, kas pole siis tõesti asju, mis 
on liigagi sarnased Jumalaga mängimisele, mis il
mutavad meile inimlikku jultuvust kuulmatus ula
tuvuses ? Rikkumatul inimesel on sügav tunne 
selle kohta, et on asju, millega mängida ei tohi. 
See on maksev juba maises, loomulikus ulatuskon- 
nas, lõpmatult rohkem aga üleloomulikus, jumali
kus riigis. Lähemalt vaadates, miks see nii on, 
leiame, et mängule, nagu vallatule, ebatõsisele, 
otstarbeta tegevusele teatud asjad loomult võõrad 
on, talle ei sünni 1 Meie ei või mängida sellega, 
mis evib kõrge väärtuse, mis ärritab jubedust ja 
kartust, mis on püha. Näiteks ei või mängida elu
ga, sõjaga, sõprusega. Sest elu on väärtuslik, sõ
da jube, sõprus püha. Siis ei tarvitse küsidagi, kas 
Jumalaga võib mängida, sest iga katse, seda teha, 
on ebasünnis, või koguni Jumalat teotav.

Kõigepäält ei või Jumal olla meie mänguese. 
Ta on ülim ja absoluutne väärtus, lõpmata täius, 
heldus ja iludus, mõtlematult ülev üle iga mõel
dava väärtuse. Pääle selle on ta meie viimne siht, 
mille saavutamine on meile tähtsam, kui mingi 
muu meie elus, mida me kaotada, ja nii siis ka 
väljapanna ei tohi millekski kohustava mängu juh
tumisele. Jumalale läheneda võib ainult sügavaima 
tõsidusega, mis muidugi ei keela, et see tõsidus 
teeb meid suurimale õndsusele valmiks. Jumal 
pole meile aga mitte ainult absoluutne väärtus, ta 
on meile loomult tundmatuna, tajumatuna ka hir
mus, üle kõige kujutelmi hirmus oma majesteetlik
kuses ja võimus. Kuidas võiksime julgeda, tahta 
temaga mängida! Lõpuks on Jumal veel abso
luutselt püha, kelle ees inimene võib seista ainult 
aukartlikema pelglikkuse seisandis, keda ta juba 

pattude pärast tohib kohata vaid kahetsevad 
südamel. Jumala pühadus keelab iga mõtte mängule.

Ja ometi katsub inimene ikka jälle kohelda 
Jumalat, nagu mängueset. Ta arvab, et ta võivat 
ka „JumalatM mängida, võivat endale jumalikke 
võimumärke võtta. Näiteks, Ettenägelikkust män
gides ja Jumalat käest rebides, või uhkustades, 
olevat enese piiramatu isand, sõltumatu omas edus

oma
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kui teda teataval määral kasutatakse palja kuulu- 
tussildina; kui üteldakse Jumalat ja mõeldakse ku
radit; kui kuritarvitatakse Jumala võimu ja häbis
tatakse tema nime, et teiste silmis anda endale, 
oma Õelusele pühaduse ja õiguse paistet; kui sam
mub vastkristus Inimpoja riietuses, nagu on ennus
tatud inimkonna viimseiks aeguks. See on tõeliselt 
kuratlik mäng Jumalaga. Näiliselt lastakse Jumal 
olla Jumal, räägitakse temast, aga ei mõelda teda, 
ei taheta teda, vaid tehakse ta oma jumalatute 
püüete esemeks, telitakse temaga üleannetust, nagu 
kord Pontius Pilatuse sõdurid, kes ütlesid Kris
tusele: „Ave, juutide kuningas 1“ ja see juures ta 
näkku sülgasid ja lõid. Aga Jumal ei tee hääd 
nägu halva mängu juure. Ta ei lase end pilgata 
ja rikub selle kuratliku töö — omal ajal. Meile, 
kristlasile aga kõlbab kummardada taevast Isa, 
kes meile ilmutas oma võimu ja au Kristuses. 
Teda täname, teda kiidame, austame ja ülistame 
kõiges ta kõikvõimu ja helduse tões, 
taeva ja maa Issandaks tunnustades, ja kõikjal sõ
na ja teoga tunnistades, väldime hädaohtu, sattuda 
Jumalaga mängima, vaid paneme pigemini vastu 
sellisele inimese endaületamisele. Meile maksab 
apostel Pauluse noomitus : .Vaadake, mu vennad, 
et teil ühelgi poleks kuri, uskmata süda ja et te 
ei tagane elavast Jumalast. Pigemini noomige 
päev päevalt, kuni on veel .täna", et patu pettus 
teid ei kaljusta. Oleme ju Kristuse kaaskondla
sed, kui püsime alguslises kindluses kuni lõpuni" 
(Hebr. 3, 21—14.).

arvab selleks hää olevat, kui ta põrmugi ei hooli, 
mis on Jumala tõsine olemus, ta kuulelikkust ja 
aukartust nõudvas ülevuses. Eriti selgelt osutub 
see vaim absoluutse idee mõtteteaduses : näiteks, 
kui Hegel nimetab Jumalaks .absoluutset vaimu", 
ja leiab ta kehastunud olevat riigis, või kui Fichte 
seletab Jumalaks .absoluutset mina": ja Šelling loo
dusest vaimuks arenevat kõiksust. Ja mis on lõ
puks Nietzsche .üliinimene" muud, kui Jumalat 
ahviv olend ? Objektiivselt vaadatult on see kõik 
mäng Jumalaga. Sellega me ei taha ütelda, et 
nendele mõtteteadlastele ka subjektiivselt oleks 
teadlik olnud nende mõtlemise pöörane iseloom. 
Seda võib vaevalt kindlasti nentida. Meie ei ot
susta inimeste, vaid ainult nende mõttesüsteemide 
üle.

Mäng Jumalaga on aga ka „v a 1 g u s t a v 
liberalis m“ mis enese tõstab üle Jumala kar
detavuse, teda väetiks teeb. „hääks, vanaks meheks", 
kusagil maailma otsas. Terve .valgustav" pide
vus teeb Jumala mõistuse ajaveete ojektiks. Män
givalt lükatakse kõrvale Jumala absoluutne, üle
ilmaline, kuid maailma kandev ja juhtiv majesteet- 
likkus ja võim. Õieti on iga vabameelne Jumal 
„vestitaskuformaadis.“ Kas me kõik ei elanud üle 
„isikluse“ jumalastamist? Muide pole sel .isiksu
sel" sel miniatuurjumalal kartust tõsise Jumala ees. 
Kus aga puudub kartus Jumala, kui kardetava ees, 
sääl ei või püsida aukartus Jumala, kui püha ees. 
Nii on kaduma läinud meie maailmale päriselt 
.püha" teadvus. See seletati ümber paljalt kõlb
luseks — mille norm on inimene ise 1 Inimene, 
või inimlik seltskond kinnitab mängureeglid, kom
bed ja konventsioonid, millede järgi midagi on, 
kas hää, või paha, sünnis või sündmatu, millede 
järgi nii siis on võimalik, .Jumalat mängida". Po
le ime, et meie maailm tunneb nii paljuid jumalaid, 
aga mitte ühtegi Jumalat! Jubedat, hirmuärata
vat mängu Jumalaga näeme tänapäev, nimelt vene 
enamluses, mis avalikult Jumalat teotab ja pilkab, 
kellele on Jumal hää küll selleks, teda häbematult 
naeruvääristada, nagu polekski ta Igavene ja Otsatu, 
vaid ainult haiglase kujutelmi sünnitis, või ühe 
seisuse võimutahte looming. Kuid siin saab mäng 
Jumalaga juba vihkavaks võitluseks Jumala vastu, 
nagu seda maailm senini veel pole näinud.

Aga mitte paljas Jumalaga vahekorra vormgi 
ei tohi olla mänglev, ebatõsine. Siin mõtleme neile 
palvelusile, mis kannavad oma vormis mängu loo
mu, sellele subjektiivsele mängule meeleoludega ja 
tunnetega, mis on õieti täiesti lapsikud, kuigi nad 
tõsiselt esinevad.

Sellise mänguna võiks tähistada ka teatavat 
„vagadustiiüpi“, kus inimene usub võivat toime 
panna ühtelaadi ärilist mängu Jumalaga. Inimene 
ütleb Jumalale: .Teeme mõlemad sissepanekud. 
Anna mulle seda ja seda, siis teen seda ja seda. 
Teisel juhul ma ei mängi enam kaasal" Aga Ju
mal tõmbub tagasi ninatarkade Õpetlaste ärilikult 
paljuteadmiselt, nagu keskpäraste hingede ebava
galt kaubitsejameelsuseltki.

On veel üks viimne Jumalaga mängu kuratlik 
tõus, mida Jumalaga mängimisest rääkides õieti ja 
sügavaimalt mööname. See seisab selles, et kat
sutakse alandada Jumalat tolaks. See sünnib siis,

Kristust

Hommikupalve.
Päike tõusnud särage,

Öö on möödund, päev on algel: 
Issand, armukäega 
Hoia päiksesära hiilgel,
Juhi meie päevatööd,
Hoia meist kõik varjuöõd.

Hardumuses tõttame 
Sinu püha palvekotta, 
hommikpalveid kanname 
Sinu armupalge ette; 
Käed Su poole tõstame, 
Sulle au kõik anname.

„ Armulood laota 
Üle ilma, Issand, armsast. 
Et meil samm ei väärata 
Sinu templi palves astmast: 
Saada inglid kaitsma meid, 
Juhatama õigeid teid.

M. MOORSOH.
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7 vangi kitsas kloostrikongis, alatasa kahe sõduri 
valvatuina. Siis viidi nad jälle kolmeks kuuks 
ühte Tartu kindluse kitsasse ruumi. Vaevaga soe
tasid nad endale loa, saata ümbruskonda üliõpilast 
Ronciust neile eluülalpidamist kerjama.

Pärast kuuekuist vangistust viidi nad ahelda
tult härjavankrites Tallinna ja paigutati sääl ühte 
lagunenud majja toomi lähedal. Siin oli vangistus 
veel valjem ja ravi veel halvem. Vaevalt võis 
saada eluülalpidamist.

1. augustil 1601 viidi vangid ühel viletsal 
laeval, kus puudus isegi hädavajalikem, Turusse, 
Soomes. 15. augustil jõudsid nad Stokholmi, 
samuti ka Tartu praost, kirikhärra Lajsce‘st Galiit- 
siast, ülalmainitud üliõpilane Roncius ja palju teisi 
poolakaid.

Maaltaetud paigutati Stokholmi lähedusse. 
Paater Martin Antonij ja Ambroosius Welter jäid 
ühes teistega armetusse Wentholmi mõisa, 2 peni
koormat Stokholmist. Paater Kristof Spotek 4 
ilmikvennaga ja üliõpilase Ronciusega jäid Grips- 
holmi. 7 hilomeetrit Stokholmist.

Kuna esmalt nimetatud preestrid evisid vähegi 
talutavat kohtlemist, läks paater Spotekil ilmik- 
vendadega väga halvasti. Nad heideti pimedasse, 
haisevasse urka. Kõik mis nad senini olid kanna
tanud, oli mäng selle vastu, mis nad pidid kanna
tama Gripsholmis. Kõige tarviliku puudumise 
kõrval pidid nad ööl kui päeval kandma ahelaid. 
Nende pääpadjaks oli raudne kaelavõru, mis nii 
kõrgele müüri külge oli kinnitatud, et vangid ei 
istuda ega lamada ei võinud. Kaelavõrude lukus
taja oli 16-naelaline lukk, mis oma raskuse tõttu 
allapoole kiskus. Julm leiutis !

Pole ime, et vangid lahtipuhkevale tõvele 
vastu panna ei suutnud ja lühikese ajaga surid. 
Esimese ohvrina langes 14. juunil 1602 paater 
Kristof Spotek, alles 28 aastat vana. Samal päe
val suri ilmikvend Johannes Estko (eestlane), 
43 aastat vana, 6 aastat Jeesuse seltsis olnud. 28. 
juunil vabastas surm ka vend Mattias Vitriar‘i (23 
aastat vana) ja Nikolaus Krzywowanziexviczi (36 
aastat vana) nende raskest kannatusest. Nende 
ustavalt alluv teener, üliõpilane Roncius muretses 
laipade matmise eest.

Kolm ellujäänud jesuiiti leidsid paremaid olu
kordi. Ja kui Wolmari vallutamisel poola vangi 
sattus Karl Karlsson Gyllenhjelm, Södermanlandi 
Karli lihaseid poegi, näis vabanemispäev koitvat 
vangidele. Vahetusläbirääkimised aga venisid veel 
kuid. Septembrikuul 1605. aastal lõpuks viidi nad 
valve all Stralsundi. Viimati vabanenuina tõttasid 
nad lähemasse kirikusse Jumalat tänama kõigi ta 
häätegude ja armu eest, mis ta neile vangis olles 
oli lasknud osaks saada. Neil oli ometi nende 5 
aasta kestel vahetevahel juhus olnud oma preester- 
likku ametit tarvitada, rootsi katoliiklaste pihti 
kuulata, jutlusi pidada, surijaid abistada, oma kaas
vangide suurt häda pehmendada.

Paater Johannes Welter oleks meeleldi jälle 
tagasi pöördunud oma endisele misjonitegevusele 
Eestis, suri aga juba 23. septembril 16l0 aastal 
Braunsbergis. Säälsamas suri ka vend Sebastian

Eestlane jesuiitmärter 
Tartust.

(Surnud 160Z)

Rootsi krooni endale kiskunud, kuulutas Söder
manlandi hertsog Karl sõja oma õepojale, Poola 
Sigismundile. Ta tungis Liivimaale aastal 1600 
ja juba detsembrikuul ta piiras Tartut. See linn 
sattus ta kätte aadli reetel juba 25. jaanuaril 1601.

Linna üleandmishetkel leidus säälses jesuiidi- 
kolleegis ainult 3 ordupreestrit (Kristof Spotek, 
Martin Antonij ja Johannes-Ambroosius Welter) 
ja 4 ilmikvenda (Sebastian Markowicz, Johannes 
Estko ja Nikolaus Krzywowanziewicz ja Mattias 
Vitriar). Neid nimesid sisaldav ürik lisab Johan
nes Estko nimele juure: „Estonczyk“ — eestlane. 
Nähtavasti on siis siin tegemist sündinud eest
lasega.

Kolm päeva pärast Tartu vallutamist ilmus 
hertsog Karl jesuiidikolleegi ja laskis enda ette 
tuua preestrid ja vennad. Neid silmates puistas ta 
nad üle arvuka hulga aadlike juuresolekul hirmsai
mate sõimusõnadega, nimetades neid ,,kelmeks, 
prassijaiks ja inimeste eksitajaiks."

Saades luba rääkida tähendas üks paatreid 
lühidalt ja alandlikult, Jeesuse seltsi liikmed pole
vat ei prassijad ega eksitajad.

Nüüd laiutus hertsog sõimus paavsti fvastu, 
keda ta nimetas Kristuse vastaseks, ja Kiriku ning 
ta Õpetuse vastu. Südikalt võttis sõna nüüd paa
ter Spotek ja Pühale Kirjale tugedes lõi tagasi 
süüdistused paavsti vastu. Kartmatult palus ta 
hertsogit, Kirikut, paavsti ja pühakuid mitte nõnda 
laimata. See vapper vastutõrje hämmastas hert
sogit. Ta tunnistas, et nii avameelselt ei ole talle 
keegi veel vastu astunud, ja lahkus paatreist üsna 
armulikult. Jah, ta tõotas neile koguni oma kait
set ja oma armulikkust.

Kuid hertsogi ümbruskond, eriti ta väejuht 
Sommer, mõistsid teda jälle ümber mõjutada. 
Sommer oli jesuiitide vaenlane. Juba kohe pärast 
oma Tartu tulekut tungis ta kolleegi ruumesse ja 
laskis läbi otsida kõik nurgad, kapid ja isegi voo
did. Teenri reetmise tõttu leiti paik, kus hoiti 
hõbedasi kirikuriistu. Need riisuti ära. Raha 
väljapressimiseks saatis ta paatrid linna enda lahti- 
ostuks 3000 taalrit tooma. Nad võisid aga ainult 
2 taalrit korjata. Vihaselt viskas ta raha maha ja 
laskis kõiksugu solvamiste saatel kõik 7 meest 
ühte väikesesse kambrisse vangistada. Kaas
tunde sunnil nõutas üks Sommeri teener vangidele 
hädatarvilikumat. Ta söandas koguni ütelda oma 
isandale : ,,Jumal nuhtleb Teid veel selle eest, et
nii jõledalt ja pälvimatult lööte neid mehi."

Sommer aga narris vaeseid vange ülbeimal 
kombel. Ühte venda laskis ta tola riietes, oda 
käes, oma laua ääres valvata. Kaks paatrit pidid 
teda saatma, püssid õlal. Ka oma öistel olenguil 
pidid kohal olema need ebaharilikud sõdurid. Siis 
laskis ta neid hobuseil läbi linna sõidutada sõdu
rite ja pööbli pilkeks. Kolm kuud pidid veetma
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neist rahuldavaks — on tõenduseks eelpool ette
toodud evangeeliumi teksti tõendavast jõust.

Professor Heim möönab kõigepealt, et ei ole 
lubatav kogu seda teksti pidada hilisemaks laenuks, 
lisandiks, nagu seda protestantlike teoloogide poolt 
armastatakse teha, et sel viisil püüda Jeesuse sõ
nadelt nende teravust murda.“ „Mina ei julge . . . 
üht sõna, mis kord juba seisab evangeeliumis, sealt 
välja tõrjuda." Ja ta lisandab sellele: „Seda sõna, 
mis Jeesus on sel pühalikul hetkel Filipose Kaisa- 
rea rajal Peetrusele ütelnud, ei saa nõnda mitte 
kaotada maailmast lihtsalt kriitilise mahakriipsu- 
tamise läbi." (Lhk. 33)

Tõmmates selgituseks juurde sisulähedasi tekste 
(Efes. 2,20 ; Ilmut. 21,44; Gal. 2,9) seletatakse 
siis nende sõnade mõtet nõnda: ,,Sina oled Peet- 
rus, sellele kaljule tahan ma ehitada oma koguduse, 
see tähendab ma teen sind kaljuks, alusmüüri nur
gakiviks, alussambaks, millele tuleb elavatest kivi
dest ehitada üles kogu hoone. Ma annan sinule 
täitsa erilised volitused, võimukülluse, ma annan 
sinule taevariigi võtmed, ma teen sind järelikult 
majavalitsejaks. Otsused, mis sina teed, peavad 
omama maisest kõrgema, ülimaise maksvuse. Mis 
sina siin maa peal seod, peab ka taevas seotud 
olema. Peetrus on seega esimeseks nende alus
sammaste reas, mis kannavad kogudust. Ja vani
mate kirjade järgi on ta ka tõepoolest asunud sel
lel esikohal." (Lhk. 35)

Tuleks arvata, et pärast säärast seletust, mil
les Peetrusele omistatakse eriline amet, olla Kiri
kule alussambaks ja majavalitsejaks, peaks möönma, 
et ka paavsti amet on Kristuse rajatud. Ei ole ju 
Kristus asutanud oma Kiriku mitte ainult apostlite 
elueaks, vaid kõigi aegade jaoks, niisama kui maa
ilm seisab. Ja Kirik vajab ju alatasa aluskaljut, 
mis toetaks ja kannaks teda, mis hoiaks teda eksi
muste ja laostumise eest, et „põrgu väravad ei 
saaks teda ära võita." Ikka alles vajab Kiriku 
hoone võtmehoidjat, majavalitsejat." Ikka tuleb 
ju teha otsuseid, mis peavad omama ülimaise maks
vuse. Tuleks koguni arvata, et alussamba kandja, 
majavalitseja ometi osutub aegadel pärast apostlite 
surma veelgi hädavajalikumaks kui apostlite ajas
tul, sest viimased olid Issandat ise näinud ja kuul
nud. Kag rahulik mõtiskelu Kiriku olemuse ja 
ülelesannete üle ei kõnele siis nõnda ka Peetruse 
ameti edasikestmise poolt?

Professor Heim eitab selle lõppjärelduse õigus
tamist. Tema ütleb: „Peetrus saab apostlina ene
sele ülesandeks olla kujunevale suurele kogudusele 
väärikuseks, mis ei saa olla päritav, mis nimelt just 
tulevastele sugupõlvedele kanduda ei saa." „See 
lülitab välja igasuguse pärilikkuse." (Lhk. 86). 
Peetrus on nurgakivi alusmüüriks, „kõik, kes tule
vad pärast teda, on ikka vaid lihtsad ehituskivid, 
tavalised telliskivid, ja mitte kunagi nurgakivid, 
alusmüür." (Sealsamas).

Nõnda! Nüüd juletakse esineda üldise väitega: 
„Usundi alal ei ole olemas mingeid volitusi, mida 
võidaks ühelt inimeselt kanda üle teisele." Ja siis 
järgneb lause: „Successio apostolica, apostliameti 
pärilikkuse kogu mõte seisab iseenesega vastuolus." 
(Lhk. 37).

Need on küll kaunis julged väited. Kui nad

Marko wicz, aprillil 1626, 
suri 26. mail 1628. a.

Paater Martin Antoni j

E. P.
Johannes Möhleri ..MärtrikujusidMärkus :

rootsi misjoniloost, trükkimata allikate järgi kirjel
datud, Aachen 3 923“ järele.

Katoliku Kiriku võlu6 4
99

III

Ta rahuldab nüüdisaja igatsusi objektiivsuse 
järele.

Olles kõnelenud rohkem subjektiivset laadi 
raskusest (vt. „Kiriku Elu" N. 2), mis ei taha lasta 
inimest anduda Katoliku Kiriku võlule, professor 
Heim käsitleb teisi, rohkem objektiivset laadi põh
jusi.

Esimese põhjusena, miks Katoliku Kirik aval
dab moodsaile inimesile külgetõmbejõudu, ta nime
tab seda, et Katoliku Kirik tuleb vastu moodsate 
inimeste igatsusile objektiivsuse järele, sest ta näib 
seisvat keset relativismi voogusid otse kui kindel, 
kõikumatu kalju.

Tekib küsimus: Kas see Kiriku objektiivsus, 
tähendab, tema kindlus ja autoriteet usu- ja elu- 
küsimusis, on oluliselt ka põhjendatud ? Kas on see 
tõelik, Jumalast antud autoriteet, või viimaks 
ikkagi inimlik, enesele ise omastatud autoriteet?

Professor Heimil on teada, et Katoliku Kiriku 
autoriteet, nagu see tänapäev meie ees seisab, leiab 
oma selgeima väljenduse paavstivalitsuses. Ja 
nõnda võime eelpool ettetoodud küsimust sõnas
tada järgmiselt: Kas paavstivalitsuse autoriteet 
Katoliku Kirikus on tõesti Jumalast antud autori
teet? Kas Jeesus on tahtnud oma Kirikus seada 
kõigiks aegadeks sisse ametit eksimatu autoritee
diga usu- ja eluküsimusis ?

Paavstivalitsus oma tekkelt ulatub tagasi 
püha Peetruse ameti juurde, kust ta pärit. Selle 
tõttu paneb ka professor Heim kolmandale peatü
kile pealkirjaks: „Sina oled Peetrus." Sissejuhatu
ses ta seab üles küsimuse: Kas Kirik on Jeesuse 
asutatud?" See peab küll tähendama: Kas Kirik, 
kui nähtav teos, ehitis, nähtava organisatsiooniga, 
nähtavate ametitega, eriti paavstivalitsusega, põl- 
veneb Kristusest ?

Katsed, leida vastust sellele küsimusele, too
vad otsekohe nähtavale, kui hävitavalt on relati
vism lavastanud nüüdisaja protestantismi. Küll on 
enamik protestantlikke teolooge ühel meelel paavs
tivalitsuse kui Jeesuse asutise eitamises, kuid selle 
eitamise põhjendamisel ilmneb: Igal linnul oma 
laul. Oletused, mida on püütud üles seada eriti 
selleks, et Matteuse evangeeliumi klassikaliselt 
tekstilt (Matt. 16,18—19) riisuda tema tõendavat 
jõudu, on nii arvurohked, et neid vaevalt suude
takse loendada. Peagu iga professor on leiutanud 
siin uue oletuse, hüpoteesi. Kuid nende oletuste 
-mitmekesisus juba — nähtavasti ei osutu ükski
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kalju, võtmete hoidja ja majavalitseja amet piira
tud ja seotud olnud ainult tema isikuga, ei ole 
sugugi põhjendatud, ei Kiriku olemuse ega apost
lite ja ürgkiriku tõekspidamiste läbi. Otse vastu
oksa, niihästi Kiriku olemus kui ka Püha Kirja ja 
ürgkiriku tunnistajad kõnelevad selle poolt, et 
Peetruse amet püsib ja elab Kirikus edasi ja et 
Jeesus on selle ameti läbi andnud oma kirikule 
kõrgeima autoriteedi kõigiks aegadeks.

Külgetõmbejõud, mida Katoliku Kirik oma 
selge ja kõikumatu kindla õpetusega avaldab nüü
disajale, ei ole seega mitte inimeste kätetöö, oma
pead endale haaratud, omastatud autoriteet, vaid 
see on jumalik autoriteet. Jeesuse sõnad Matteuse 
evangeeliumis on tõepoolest Jeesuse poolt mõeldud 
nõnda, et „tema tahtis sellega kõigiks aegadeks 
seada sisse ameti eksimatu autoriteediga usu- ja 
eluküsimusis.“ (Heim Ihk. 31).

Prof. Heim on seadnud üles lause : .,Kui Jee
sus on tõepoolest mõelnud nõnda . . siis on 
Luther patustanud Kristuse vastu, kui ta mitte 
enam ei painutanud end selle ameti alla" (sealsa
mas). Objektiivselt vaatepunktilt on see tõsi. Mil 
määral Luther ise oli teadlik selles objektiivses 
patustamises, teiste sõnadega, mil määral ta selle 
juures oli subjektiivselt süüdi, jätame Kõige
kõrgema otsustada.

Peatükk 4 das ütleb professor Heim, seoses 
siin käsiteldud probleemiga, et tulevat kahetseda, 
et Kirikul ei olevat usu- ja eluküsimusis eksimatut 
õppeautoriteeti, „Siis oleks ju meil palju hõlpsam 
keeruliste eluküsimuste rägastikus leida õiget teed 
ja rada." Kuid need sõnad ei kõla täiesti ehtsalt. 
See viis, kuidas ta kõneleb „preestrite dünastiast", 
„eksimatust oraaklist," traditsioonist kui „veevärgi 
veest, mis on voolanud läbi inimlikkude juhtmete," 
laseb peagu oletada, et professor on rõõmus, et 
tema ei seisa „selle preestrite dünastia" meelevalla 
all. Kogu see artikkel avaldab mulje, nagu tun
nustaks prof. Heim ühes Lessingiga põhimõtet, et 
parem olevat tõde otsida kui tõde omada. Kristuse 
tõekspidamistega seisab aga see vaade küll vaevalt 
kooskõlas.

vastaksid tõele, siis oleks küll paavstivalitsuse kogu 
autoriteet tõepoolest vaid näiline. Aga on nad siis 
Õiged ?

Kõigepealt, kas on õige üldine väide, et usun
di alal ei saa mingeid volitusi kanda ühelt inime
selt üle teisele.?

Juba Vana Testament lükkab selle väite üm
ber — ülempreestri amet näiteks kanti ühelt isi
kult teisele üle — ja ka Uus Testament kõneleb 
selle vastu. Jeesus Kristus ise, Jumalast läkitatud, 
usundlikud volitused kätte antud, on need volitu
sed andnud apostlitele edasi. „Nõnda kui Isa minu 

läkitanud, nõnda läkitan mina teid." (Joh. 
20,21 vrd. Joh. 17,18). Tema, kes ise nimetab end 
Heaks Karjaseks, kes tahab selle juures, et oleks 
üks kari ja tiks karjane, annab karjaseameti oma 
karja üle Peetrusele edasi: „01e mu tallekeste kar
jane . . . ole mu lammaste karjane/4 Joh. 21).

Ka apostlid on usundlikke volitusi andnud 
teistele edasi. Apostlite tegude järgi seadsid Pau
lus ja tema kaaslased „igas koguduses vanemad44 
ametisse (Ap. teg. 14,23). Peatükk 20-ndast ilm
neb selgesti, et need vanemad omasid tõelikke 
usundlikke volitusi. „Pange iseendid ja kogu karja 
tähele, kelle peale teid Püha Vaim on ülevaatajaks 
pannud, et teie peate kui karjased hoidma Jumala 
kogudust." Ka oma õpilastele Titusele ja Timo- 
teosele andis Paulus käte pealepanemise läbi edasi 
usundlikud volitused. (Vrd. Tit. 1,5; 3,10 1. Tim. 
3,i5; 4.Ü).

Samuti tuleb ürgkirikus, algristikoguduses 
ikka jälle täie selgusega nähtavale, et apostlid on 
oma ameti ja oma volitused andnud edasi oma 
järglastele. (Vrd. Klemens Roomast 42,1; 44,1. 
Jrenaeus adv. haer. 3,3,1). Sellepärast käsebki 
juba Jgnatius Antiookiast „kuulda vanemate sõna 
otsekui apostlite sõna." (ep. ad. Trall. 2,1.)

Nõnda ei saa mitte eitada, et volituste üle
kandmine religiooni alal on täiesti võimalik, ja tõe
poolest on see ka korduvalt leidnud aset nii Va
nas kui Uues Seaduses.

Ka ei saa öelda, et Peetruse amet moodustaks 
sellest erandi. Võrdlusele hoonest ja hoone alus
müürist ei tohi suruda peale sarnast sisu, nagu 
oleks „alusmüüriks seismine" jõudnud ajaliselt lõ
pule Peetruse surmaga. Sest nõnda kui Kristus, 
see tõeline kalju, teostab oma „alusmtiüriks olemist" 
edasi Peetruse kaudu, nõnda teostab ka Peetrus 

„alusmüüriks olemist" edasi oma järglaste 
kaudu. Nõnda on sellest saanud aru vähemalt 
ürgkirik. „Peetrus on kõnelenud Leo (Rooma 
piiskopi) läbi," toonitasid 451. aastal Chalcedoni 
kontsiiliumi liikmed. ,,Peetrus on kõnelenud Aga- 
thoni läbi," hüüdsid kolmandast Konstantinoopoli 
kontsiiliumist osavõtjad. Ürgkirik on uskunud, et 
Peetrus täidab oma ametit edasi Rooma piiskop
pide kaudu. Juba Cyprianus on sellepärast Rooma 
piiskopile vaadanud kui Peetruse järglasele, seega 
kui terviku alusmüürile, kui ta kirjutab: „Kes hül
gab Peetruse Tooli, kuidas võib see veel öelda, 
et tema asuvat Kirikus?" (de. un. eccl.). Tuleb 
küll võtta omaks, et ürgkirik sai Kristuse sõnade 
mõttest paremini arti kui professor Heim.

Nõnda peame konstateerima, nentima, et pro
fessor Heimi väide, nagu oleks Peetruse kui alus-

on

Kiri tõe armastajale.
oma

Lugupeetud härra ! Teie kirjutasite oma mul
jetest piiskopi õnnistamisel jõulude vaheajal ja 
vastuolulistest tundmustest, mille põhjustas lugu 
.suurinkvisiitorist" Dostojevski tuntud romaanis.

Ta süüdistused suundusid just selle vastu, mis 
Teile ennem oli sümpaatne: väline hiilgus ja tore
dus, Kiriku autoriteedi mõte.

Selles meeleolus küsite:
„Kas Kirik ei haaranud võimu, et masse va

litseda ? Kas pole lõppudelõpuks mitte võimuah- 
nus kõige Kiriku tegevuse tõukejõud, mis seisab 
kui koletis ta välise hiilguse ja toreduse, eriti aga 
ta autoriteedi taga ? Eks ta ole just selle tõttu 
vastuvõtmatu moodsale, demokraatlikus vaimus üles
kasvanud inimesele I4'
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Kokkuvõttes, mis piirab Kiriku autoriteeti: 
üksiku südametunnistus ja „kuninglik preestriamet“ 
(1 Petr. 2, 9) — Dostojevski kujutelm ei näi taba
vat ta olemust.

Te ootate avameelset vastust. Seda katsun 
anda, nii hästi kui on kirjas võimalik.

Dostojevski pääsüüdistus seisneb selles: 
Kirik olevat keisrite mõõga oma kätte haaranud, 
võttes ristiinimestelt vaba valikut ja südametun
nistuse vabadust selleks, et neid seda kergemini 
valitseda. Seda väljendab huvitav luulekujutelm : 
15-dal sajandil maailma tagasi tulnud Õnnistegijat 
viiakse Sevilla ..suurinkvisiitori'1 poolt vangi. Vaik
sel keskööl tuleb suurinkvisiitor tema juurde. ,,Kas 
sa oled see . . . Vaiki . . .“ Siis tõstab ta hirm
sad süüdistused vaikiva Õnnistegija vastu. Kordan 
kõige olulisemat : ,,Sa januned vaba armastuse jä
rele, mitte võimu läbi lõplikult hirmunud orja 
kummardamise järele. Aga selles oled sa inimesi 
ülehinnanud. Sest orjad on nad, ma ütlen sulle... 
Vaata ümberringi ja arvuta ise : Keda oled enese 
juure üles tõstnud ? Ma vannun sulle, inimene on 
nõrgem ja madalam kui uskusid." Ja siis veel luu
letaja seletused: „Teiste sõnadega : Sina (Jeesus) 
andsid kõik paavstile üle. Järjelikult on nüüd kõik 
paavsti juures. Sina aga ära tule üldse enam ta
gasi, või vähemalt ära sega meid !*

Ma loobun luuletaja sõnade all peituvat eksi- 
arvamust käsitlemast. Kristuse nõuded olevat liht
surelikule liig suured. Ma tahaksin ainult Teie 
küsimusele vastata, kas Kirik võimuahnelt tarvitab 
diktaatori ikku autoriteeti.

Igaüks, kes on katoliku Kirikus teab, et te
malt ei võeta sugugi oma vastutus ja isiklik ot
sus. Kiriku autoriteedi tarvitamine seisneb kõiges 
selles, et ta tuleb inimese tahtele (seletustega) appi. 
Ta seletab, missugust otsust südametunnistus peab 
tegema konkreetses olukorras, kui ta tahab tegut
seda evangeeliumi vaimus. Seejuures aga jääb s ü- 
dametunnistuse kõrgeim subjek
tiivne norm, nii et inimene peab selle järele 
tegutsema isegi siis, kui see oleks eksikombel 
vastuolus Kiriku seletusega. Nii õpetab Kirik ise. 
Kaugel olles sellest, mis ta näib olevat luulekujutel- 
mas, rõhutab ta inimese vabadust!

Kui juba autoriteedist räägime, ärgem unusta
gem seltskonna mõju! Mitmeti on ka meie 
kõlbelised otsused kujundatud ühiskonna poolt, 
milles seisame. Seltskonna osa peame silmas pi
dama arvestades keskaja usulisi sundvahendeid, 
näiteks kurikuulsat inkvisitsiooni. Me jõuame Õigele 
arusaamisele sellest alles ta seltskondliku tähen
duse arvestamisega. Poliitiline maailmavaade mõ
jutab ka suhtumist Kirikusse. Eriti kergesti kan
dub demokraatlik vaade rahvavalitsu
sest ka suhtumisele Kirikusse. Tema autoriteet 
paistab siis võimuahnusena. Niisugusel juhul on 
ainult väikese arusaamatusega tegemist. „Valit
sust" ilmlikus mõttes pole Kirikus üldse olemas, 
vaid analoogilises mõttes. Paavst, piiskopid ja 
preestrid tegutsevad ainult Kristuse asetäitjaina. 
Kristuse preestriametiga on aga iga kristlane ühen
datud. Tal on isegi õigus teatavas olukorras 
mõnda sakrament! jagada. Ta kohused on ühtlasi 
õigused, millistele vastavad piiskopi ja preestrite 
kohustused.

Te ei ole aga veel kuidagi rahul mu senise 
vastusega, oletan, et võite ütelda: „Nii võib ju 
olla lugu autoriteediga Kirikus, kui teda vaadeldakse 
ainult teoreetilisest küljest, abstraktse Õpetuse sei
sukohalt. Kui aga vaatleme konkreetset Kirikut, 
s. t. ta esindajaid ja ametikandjaid, kas siis ajalugu 
ei osuta tegelikku võimuahnust Kirikus ? Kas nende 
ilmlikkude võimupüüete tõttu Kirik ei tagane
nud oma läkitusest?"

Siin tuleb arvestada kiusatust, mida Kristus 
enne avaliku tegevuse algust tõrjus tagasi : juma
liku läkituse abil saavutada ilmlikku võimu. Dos
tojevski sõnade järele on Kirik sellele kiusatusele 
järale annud. Kui Kirik ise, Kirik kui niisugune 
oleks seda teinud, siis ta ei oleks küll enam Kris
tuse Kirik. Ta oleks oma jumalikust läkitusest 
taganenud. Et aga tõesti Kirik kui tervik 
on püüdnud ilmlikku võimu, seda ei saa keegi tõ
siselt ütelda. See on ka võimatu, kuna Kristus 
on selle kiusatuse võitnud jumalariigi, s. o. oma 
Kiriku eest. Ta juhib Kirikut Püha Vaimu läbi. 
Küll aga on võimalik, et üksikud ameti
kandjad anuavad kiusatusele järele, et nad tar- 
vitaved oma ametivõimu kurjasti ilmlikkude hüvede 
kasuks. Kristus ei võtnud midagi inimlikku oma 
Kirikust välja, isegi mitte pattu. Ja kuna Kristuse 
kiusatus on tüübiline jumalariigi suhtes, peavad 
üksikud ametikandjad talle uuesti vastu panema. 
Kuigi siis mõni eksib, jääb Kirik ikkagi juhituks 
Püha Vaimu poolt. Sest Püha Vaim ei ole kuju 
võtnud Rooma piiskopi isikus, vaid juhib üldkiri
kut. Olgugi, et üksikud piiskopid või paavstid 
olid tõesti võimuahned, olgugi, et nad andsid ko
guni teatavas ajajärgus maailmlistele võimupüü- 
deile järele, —siiski ei saa „Kirikut" ennast hukka 
mõista.

Selle kohta olete vist muidugi minuga ühel ar
vamisel. Aga kui ma ei eksi, on Teile arusaamatu, 
mispärast Kirik ei saanud kõrgeima ameti ebaõiget 
tarvitamist vältida.

Kuna Teid huvitab see küsimus, lubage mul 
näidata, missugust osa kiusatus v Õ i m u ah
nus e 1 e mängib Kirikus.

Juba lihtne preester liturgilistes talitustes 
on tõstetud väljapaistvale kohale. Võib juhtuda, 
et mõni usklik ümbritseb ta isiku püha säraga, 
selle asemel, et tungida liturgia nähtamatusse usu- 
saladusse. Võib juhtuda, et teda kui usutõdede 
Õpetajat peetakse kompetentseks küsimusil, mil 
puudutamatu usutõega ei ole midagi tegemist.

G. Stipa.
(Järgneb).
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gitada elu sihti ja -kohustusi, inimese väärtust ning 
sellega ühes äratada nooris uinuvad isiksuse tärked, 
juhatades isiksuse teostamise radu.

Noorele, kes on sattunud noile vaatlusile, ava
neb korraga senitundmatu maailm uute ideede ja 
mõistetega (nagu juhtus näit. selle kirjutise auto
riga), uute tunnetusiga (muidugi kui noor on ehtis 
ja elujõuline indiviid)- Teda ei või ju süüdistada, 
kui ta vaated ja ideed olid senini valed, vähemalt 
mõne aja jooksul. Ta parandab need aja kestel ja 
häbeneb kord, kui märkab, kui rumalalt ta enne 
mõelnud, milliseile väiklusile on ta omistanud 
tähtsuse.

Vaimulikud vaatlused
ja eesti noorus.

Meenub Pius XI kõne, mille Ta pidas kato
liiklikule noorsoole 1935. a. Mõned katkendid sel
lest : .Iseloom on siseelu enese asi. Inimese sise
elu koosneb aga selgelt nähtud ja tarmukalt läbi
viidud põhilauseist ja motiivest. Need viimased pea
vad äärmuseni põhjendatud olema (ad nauseam)." 
Ja veel : „Ei ole võimalik juhtida ühtegi inimelu 
vormi, kui selle elujõu ja võimsuse allikaks ei ole mitte 
siseelu."

Ja see on ainuke tee, millisel võib koguda 
teadmusi, aga ta on ka liig tore tee. Ei ole mõel
dav muu tee, milline oleks võimaldanud noorele, 
kas või poolegi sellest väärtusest, mis ta siin Õpib 
enesest ja elust. Vaimulikud vaatlused puhastavad 
mõistust, tervendavad vaimu ja kindlustavad tahet— 
nende mõtetega nõustub rõõmuga igaüks, kes on 
kord iseseisvalt need läbi teinud. -Ja ma usun, et 
vaimu klaarimise tee ei peaks leidma endile üheski 
inimeses vastast.

Ja nüüd mõni sõna mu kodumaa noorile.
Aatekandjaiks meid nimetatakse 1 Kas vää- 

rime seda?
Ühiskonna parandajaiks, õilsama tuleviku loo- 

jaiks meid peetakse ! -- Kas oleme seda ?
Kas ei mängi me sageli variseri, kas ei kanna 

me selleks aateid südameis, et peita nende alla oma 
hingelist tühjust ? Oleme ju tihti karsklased karsk
laste seas ja viinasõbrad joodikute seas. Palvetame 
tihti siis, kui teised me ümber palvetavad. Kas pole 
see nii? Kas ei kanna igaüks meist osa selliseist 
kõikuvahingelisist nöörist ? Tõsi, te väidate mulle 
siinkohal vastu — meil noori! pole enam midagi 
teha. Aeg ja olud on sellised, mis käristavad oda- 
vaiks paljuarvulisiks hilbeks inimese hinge. —Nõus. 
Pean avavalt tunnistama, et aeg ja olud on tõe
poolest sellise tendentsiga. .Hingeline polüteism" 
(kui lubate tarvitada seda terminit) on lokkamas. 
Ent kas tõesti puuduvad alad, kuhu rakendada 
nooruslikku energiat, kus võtta opositsiooniline sei
sund ?

Ja veidi edasi: „Inimene peab õieti kasutama 
oma mõistust ja tahet, kui ta tahab inimese moodi 
elada. Oma mõistust ei saa ta kasutada, kui ta ei 
pea midagi absoluutseks tõeks ; oma tahet ei saa 
ta kasutada, kui ta ei evi vastavaid teotsemismotiive. 
Kasvav noorus! Te peate endid relvastama kõikjal 
möllavate pahede vastu, s. t. kindlustama iseloomu."

Need lühikesed vaimukad väljendid põhjusta
sid alljärgneva kirjutise ilmumise.

Vaimulikud vaatlused (!) — sõna tähenduses : 
vaimuharjutused. Arvan märki tabavat, kui kinni
tan, et Eestis leidub vaevalt kümmekond eesti 
noort, kes võiksid täpsemalt ja üksikasjalikumalt 
piiritella vaimulikke vaatlusi, nende sihti, objekti 
ja teostamist. Meenub enese koolipäev. Ajalootund. 
Käsitlusel jesuiidid. „Ignatius Loyola, Jesuiitide 
Ordu asutaja, on tarvitusele võtnud erilised vaimu
likud vaatlused." Küllalt. On iseenesestki juba 
selge, et see on midagi hirmuäratavat, midagi ink
visitsiooniga ligidalt seotut ja põrgupiinad kerki
vad noorurite silme ette.

Ma julgen avalalt kinnitada, et ei liialda. Võin 
vist puhtsüdamlikult välja öelda, et meie 19 aastat 
vanas vabariiklikus kirjanduses ei ole ühtegi teost, 
milline oleks enamvähem objektiivsemalt käsitele- 
nud seda jesuiitide vaimuvarakambrit — vaatlusi. 
Ainsa erandina võib tähistada P. Tarveli teost 

’ ,,Ignatius Loyola", millises vaatamata mõningaile 
protestantismi mõjul sisse tikkunud liialdusile on 
pühendatud ka mõni lehekülg vaimulikele vaatlusile.

Seetõttu ei arva ma liigseks pühendada mõni 
rida sellele vaimlise elu tegurile. Ja seda veel 
seetõttu, et viimasel ajal on Lääne-Euroopas hoogu 
võtnud tugev aktsioon vaimulike vaatluste läbivii
miseks katoliikliku ja muu-usulise noorsoo keskel. 
Usun, et tohin kinnitada : ..Vaimulikud vaatlused 
on praktilise katoliikluse alus ja jõud."

On igivana tõde, teilegi kõigile tuntud — idee 
iseenesest ei ole veel jõud. Selle jõu saab idee 
enesele tundmuse vallas. Me oleme tugevamad 
eneste ideist, kuid ideede eneste jõud on lõpmata 
mannetu võitluses meie laiskuse tundmuselisusega. 
Vajaliku jõu saab idee me sisimas korraldatud sise
elu mõjul. Selleks aga peame endile vahetevahel 
aru andma meie seesmisest seisundist. Tee, mis 
viib meid kindlusele, et me seesmiselt korras oleme, 
on korrapärased vaimulikud vaatlused.

Käesoleva kirjutise piirid ei luba käsitella 
vaatluste psühholoogiat ja üldist käiku. Jätkub nii- 
paljust: vaimulikeks vaatlusiks kogutakse noored 
tavaliselt paariks-kolmeks päevaks; selle aja jook
sul osav ja vilunud hingekarjane püüab noorile sel

On jällegi tõde — kaalukamad väärtused näi
vad olevat juba saavutatud vanema generatsiooni 
poolt. Meil on riiklik vabadus, kunstis ja teaduses 
oleme saavutanud paljude teiste kultuur-riikide ta- 

— ei näi enam midagi tähtsat võita olevatki. 
Puuduvad konkreetsed tähised, mille poole püüda.

Aga miks otsime energia rakendusobjekti kau
gel horitsondil ? Miks ei siirdu me kogu oma opo- 
sitsioonivaimuga ja energiatagavaradega iseene
sesse ? Kontrollime vahetevahel oma tõekspidamisi, 
revideerime enese maailmasuhtumist, analüüsime 
oma sisemaailma, jälgides hoolega, kas julgeme 
elunähteid vaadelda ilma maskita (s. o. nii, et meid 
võidakse sealjuures ära tunda).

Saavutame isikliku vabaduse, sest me usume, et 
riiklik vabadus on sellest sõltuv. Kandkem ilma ette 
oma isiklik mina, puhastagem ta, sest oma mina 
kannab igaüks enesega ühes. Meenub siinkohal 
üks kirjanduslik näidis „Kevadikust“, kus räägib 
Zarathustra: „ . . . sina aga hüppad hobuse selga? 
Ja nüüd ratsutad sa nobedasti oma sihi poole?

seme
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kirja „Eastern Churches Quartcrly", mis, nagu ütleb nimi, on 
pühendatud Ida kirikuile. Tema eesmärk on esile tuua Ida 
kiriku suurt tähtsust Katoliku Kiriku kohta, mis on seda täht
sam, kuna ka anglikani kirik mõnda aega ju püüab läheneda 
Ida kirikuile. Uue 
huvitava artikli ühelt endiselt an

Ratsuta aga pealegi mu sõber ! Aga sinu vigane 
jalg on ka ühes sinuga hobuse seljas !“

Kuhu küll jätame oma vigase jala ? Loomuli
kult pole muud väljapääsu sellest seisundist kui 
see, et jalg tuleb parandada. Äratagem endis kõik 
väärtusliku, mis meis on ja astume siis ellu jõu- 
küllaste võitlejaina, kes oskavad valida endile Õige 
elutee.

ajakirja esimene number sisaldab väga 
glikanlaselt, kes omal ajal 

tegeles süvenenult anglikani kiriku ülesandel ja huvides Ida 
kirikute probleemiga. Ta seletab, et see uuring on teda vä
hemalt veenanud lahutatud kirikute paavstluse ada ühinemise 
vajaduses ja et see tunnetus on tema enese konversiooni kii
rendanud.Sest ainult see võib arendada enese võimed, 

kellel elurõõm mängib hinges, kelles armastus ja 
vaimuannid käivad käsikäes kohustustega.

Seda Õpetavad meile vaimulikud vaatlused.
Roomaeestlane.

Moodsad katakombid. Ameerika ajakirjanik, olles 
tagasi pöördunud oma reisilt Mehhiko teatab, et on VtiCndu' 
nud, et sääl areneb moodne katakombidu. Umbes 30.00U 
naist ja tüdrukut pühenduvad katekismuse õpetamisele. Kuna 
see peab salajas sündima, leiutavad nad teid ja vahendeid, 
mis on hämmastavad ja imetlusväärsed. Varjupaigus elavate 
preestrite ja koguduse vahel püsib laitmatult organiseeritud 
salateenistus. Ainult väheseile usaldusväärseile isikuile on 
teada need varjupaigad. Nad lähevad sinna ja tagasi, toovad 
preestrite varjupaigust pühitsetud hostiaid eramajusse, kus on 
tabernaakliks auk seinas, laegas või muu sarnane koht. Ühes 
riigis jagati sel kombel ühe kuu jooksul 40.000 armulauda.

Piiskopikipühitsemine Pekingis. Pekingi katedraal ei 
suutnud mahutada tuhandeid, kes kogunesid esimese hiina Nan
kingi apostliku vikaari piiskopikspühitsemisele, 20. sept. 1936. 
a. Olid tulnud 12 piiskoppi ja prelaati ja üle saja preestri. 
Era- ja sõjaväeametasutused olid saatnud esitajaid. Olid ka 
nelja ülikooli kantslerid. Kõrgemad riigiametnikud saatsid 
telegramme. Tähtsad isikud saatsid õnnesoove, hiina kombel 
puu- ja riidetahvlitel. 4. oktoobril oli uue piiskopi Dr. Ju Pihi 
pidulik saatmine päälinna, Nankingi. Selle pärismaalasest 
piiskopi pühitsemine tähendab märgukivi hiina hierarhia are
nemisloos. Esimene hiina Nankingi apostlik vikaar pühitseti 
250 aasta eest. See oli tuntud apostel, Gregor Lö domini- 
kani ordust, kes oli ühtaegu esimene hiina preester ja esi
mene hiina piiskop. 10 aasta eest pühitses Pius XI püha 
Peetruse kirikus Roomas kuus hiina piiskoppi. Need olid esi
mesed hiina hierarhia pärismaalasist esitajad uuel ajal. Kolm 
on neid juba surnud, kolm võtsid osa piiskopp Ju Pihi pühit
semisest. Juba 13 vikariaati ja 10 prefektuuri on hiina preest
rite käes. Nende esiotsas seisavad 13 hiina vikaari ja pre
fekti.

Roomas, 30. jaanuaril, 1937.a.

Jumalariigist.
Inglise katoliiklik nädalaleht „The Universe* teatab tun

tud kirjaniku Levis May ületulekust katoliku 
usku. Ühes oma teoses, mis eelnes tema konversioonile, 
kujutas ta suurt inglast kardinal Newmani erakordse meister
likkusega. Kirjanik on ,Anglo-French Review* asutaja ning 
peatoimetaja. Eriti on tal teeneid Anatole France'i teoste ing
lise keelde tõlkimisel.

Ühe preestri kangelasmeel. Kreeka tanklaeva, Pet- 
rafis Nomikos'i plahvatusel ühel Hollandi laevaehituspaigal 
Schiedamis, kus said surma teatavasti 17 töölist, ilmutas üks 
noor vaimulik, Schiedami Kolpingühingu (Josefsgesellen- 
vereeniging) eesnik sellist kangelasmeelt, et isegi mitte- 
katoliku ajalehed sellest imetlusega teatavad. Nii teatab libe- 
jaalne leht, preester Haselaar olevat oma kohust usuvendade 
ra teiseusuliste kaasinimeste vastu õnnetuslaeva pardal rahuli
kult ja endastmõistetavalt täitnud. .Frankelandi vaikse preestri- 
maja müüridesse uuel sadamal, tungis esimese plahvatuse raske 
löök ja vaimuliku esimene mõte oli'. .Inimesed on hädas!* 
Ilma lähema järelekuulamiseta haaras vaimulik oma jalgratta ja 
vaevalt tänavale tulnud, kinnitas sireenide huugamine tema 
oletust: .Õnnetus Wiltoni laevaehituspaigal.* Siis on inimesed 
hädas, siis peab kartma, et on surijaid. Preester Haselaar 
tundis oma kohust. Esimese päästemeeskonnaga oli ta pardal 
ja kesk segadust otsis ta ohvreid, kellele ta vaimulikku abi 
võis anda.

Eestist.
Tallinn. Riigi aastapäev sai tõeliselt suursündmuseks 

meie koguduse elus. Juba mõned päevad enne aastapäeva 
saabus Riiast paavsti saadik, ülempiiskop Antonino Arata, 
et isiklikult osa võtta pühitsemisest. Samal päeval, 24. veeb
ruaril, pidas piiskoplikku kõrget missat Tema Ekstsellents, 
Eesti A. Administraator ülempiiskop Eduard Profittlich, 
rohkearvulise vaimuliku pere saatel. Msgr. Profittlich rääkis 
ka rahvale eesti keeles, rõhutades rahva iseseisvuse väärtust 
ja tähendust eriti vaimlises elus, kuna paavsti esindaja nuntsius 
Arata jagas piiskoplikku õnnistust. Mainitud kõrgemissa oli 
ühtlasi esimene vastpühitsetud ülempiiskop Msgr. Profittlichi elus.

Tartu. Valmistatakse ette palveraamatu .Au olgu Ju
malale* uus väljaanne. Kuna ametlikud palvetekstid on kohan
datud uuemale keelele, anti välja palveleht, mis pakub palvete 
uut teksti ja ühtlasi annab seletusi püha missa paremaks mõist
miseks. Leht on saadav Tartu kiriklast, Veski 1, viie sendi 
tasu eest.

*

Tähelepanuks katoliiklastele : Ülestõusmise pühade aeg 
sakramentide vastuvõtmiseks on juba hakanud 7. märtsil ja 
kestab kuni 23. maini. Soovitav on selle tähtsa kohustuse 
peane kordasaatmine enne Lihavõttepühi.

Kiriku kalendrist tuletame meele : 14. märtsil on
Kannatuse pühapäev \ Reedel, 19. märtsil, püha Joosepi püha, 
mil peavad katoliiklased pühitsema ja kirikus käima, kui 
vähegi võimalik! — 21. märtsil Palmipuude pühapäev ja Paikse 
Nädala algus. — 25. märtsil Suur Neljapäev, Tallinnas pühit
setakse piiskopilt pühad õlid. (Tänaseks päevaks määratud 
Neitsi Maria Kuulutamise püha lükatakse vaikse nädala tõttu 
5. aprillile). — 26. märtsil Suur Reede püha risti austamisega. 
— 27. märtsil Vaikne Laupäev tule ja ristivee õnnistamisega. 
Pärast lõunat paastuaja lõpp. Õhtul pidulik Ülestõusmise 
pühitsemine kõigis kirikutes. — 28. Ülestõusmise Suurpüha, 
toiduainete õnnistamine, 29. ja 30. märtsil püha sündmuse 
edasimälestamine, — 4. aprillil Valge Pühapäev.

Rahulikult ja vaikselt tegi see vaimulik oma tööd. Ja kui 
nüüd teise plahvatuse rüüstav vägi uut hirmu pardal tekitas, 
jooksis ta haavatute keskele, kellede arv nüüd korraga hirmu
äratavalt oli tõusnud. Kahvatuna, aga kindlameelse ja enese- 
valitsevana pühendus P. Haselaar oma

Tema ümber põgenesid inimesed pardalt, haavatuid õlal 
kandes. Kaldalt hüütakse käske: keegi ei tohi enam jääda par
dale. Kaldal teatakse nüüd küll, et sääl enam ei ole leida 
elavaid. Kuid preester Haselaar jäi üksinda surnutega. Üle 
rusuhunnikute eksles ta must kogu ja otsis inimesi, kellele ta 
nende viimsed hetked veel lohutust ja jõudu võinuks anda.

Viimasena lahkus ta laevalt ja veel ikka ei tahtnud ta 
põgenemisest teada. Sest kui ka kõiki eemale hoiti hirmsast 
Petrafis Nomikos ist, jäi paigale preester Haselaar. Kail lama
sid ju haavatud — võib olla surijad, ja tema kohus käskis, 
nende juure jääda.

Kes seda vaimulikku nägi, töölised ja ehituspaiga direk
torid, politsei ametnikud ja arstid — kõik nad rääkisid suure 
aukartusega sest mehest, kes lihtsalt ja suure armastusega tõi 
lohutust oma kaasinimestele."

See ühe katoliku vaimuliku kangelasmeele haarav 
kirjeldus on — pandagu seda tähele — võetud mitte-katoliik- 
likust lehest, milline muidu mitte just hästi ei räägi katoliku 
vaimulikust, sel korral aga tunnustama peab ühe preestri san
garlikkust.

Katoliku Kirik ja Ida. Ühiselt katoliku koolinõuko- 
guga kutsus hiljuti Inglise hierarhia Londoni kokku konverentsi 
harutama aktuaalset kooliprobleemi. Kontreadmiral G. Char
les Dickens, maailmakuulsa romaanikirjaniku Charles lapselapsi, 
nimetati inglise tagavaralaevastiku komandandiks. Admiral 
Dickens on katoliiklane, kuna ta vanaisa oli teatavasti angli
kani kiriku liige. — Püha Augustiini inglise dominikaniabtei 
Ramsgate’is andis välja uue aasta alul uue veerandaasta aja-

kõrgele ülesandele.

.Edu* trükk Tallinnas, Vene 16, tel. 460-29. 1937,
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Jlmub 1 kord kuus.
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*
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Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva t. 2.
Väljaandja f' Katoliku Kii

••

Ülestõusmine.
jaks ja kristliku läkituse tuumaks. Mitte surnuna 
ei pidutse noor ristikogudus Kristust, vaid elavana, 
ülestõusnud Issandana, kes on tagasi läinud Isa 
ausse. Kristus elabl Ja temaga, Üles
tõusnuga oli ülestõusnud noor ristikogudus.

Kui väga oli veendunud noor kristlus Kris
tuse ülestõusmise tõsiasjas, inimkonna Ulestõusmis- 
loo aluspõhjana, seda tunnistab meile kõigepäält 
täies üksmeeles apostlite teguderaainat. Võime veel 
nimetada „Kristuse raamatut", mis algab sõnadega: 
„Jeesuse Kristuse päevist saadik on maailm salga
matult teine 1 Inimese loomus on seesama, mis 
enne, ja siiski on inimkond läbielanud uuestisünni 
pühitsusöö. Üle inimkonna on tulnud 
paasa — ülestõusmine, kogu eluvaatluse 
kõrgemale seisukohale. Nagu ei kusagil ega ku
nagi, on tõusnud noore kristlusega vanadusväsinus 
maailmas uus rasvapõlv, kantud kõrgest teadvusest, 
olla Jumala vabakslastud, taevariigi kodanikud, 
elu ja jumaluse enese pärijad." Ülestõusnust väljub 

elu, mille jõul sammub ristiusk läbi sajandeid. 
Ristiusu maailmasse astumisega 
tegutsemas maailmas, inimkonnas, 

sügav, vaimne, eluprotsess: inimeste ja rahvaste 
kasvamine üheks vaimseks riigiks ja riiki, mille 
uksed avas meile Ülestõusnu. See vaimne riik, 
mis pole mitte siit maailmast, ei ebaväärista selle 
maailma asju, vaid viib nad jälle õigesse korda, 
seosesse Jumalaga. Ülestõusnu ise on selle riigi 
elav tuum ja selle inimkonna eluprotsessi sisu. 
Tema küljest, kes on seatud tervele ilmale langu
seks ja ülestõusuks, läidab end alatasa nii usk, kui 
umbusk. Igaaegne mõttetarkus seisab nagu oma 
sügavaima mõistatuse ees, tema ees, kelles löövad 
lõkkele inimkonna viimased ja kõrgeimad küsimu
sed. Ja igaaegne mõtteteadus, kuni meie ajani, 
pidi aitama valgustada tühjendamatut Kristuse kuju 
igast küljest, ikka uuesti. Seisku ajavaim võitluses 
Kristuse vastu, või teda tunnistades, lõpetagu ta 
kahtluses, või teenigu usus—Kristusest ei või ta möö
duda vaikides, ta peab võtma seisukoha tema vastu.

Kuid kesk kõiki kahtlejaid ja Kristuse 
lasi elab edasi Kristus, elavalt tegutsedes omaste 
usus ja armastuses. Terve inimkonna aee!s-

Maailmaasjade arengul on ainulaadse lohutu
sega sündmusi. Ainukordseina seisavad nad aja
loos ja kannavad ühtlasi endas ülenähtamatut tule
vikku. Selline tohutu raskus on ainukordses 
sündmuses sel ülestõusmishommikul, mil tõusis üles 
hauast uuele elule Kristus, kes kolm päeva enne 
seda oli ristilöödud ja maha maetud. Kas ei saa
nud see sündmus, mis juhtus nagu välgu sähvatu
sel ja paiskas maha oma valgus-täiusel valvurid 
haua ääres, kas ei saanud see sündmus ühe uue 
maailma nurgakiviks ?

„Nagu väljub välk tõusengust ja paistab loo
jangusse, nii on lugu ka Inimpoja tulekuga. See 
sõna, mis räägiti Kristuse viimase tuleku kohta, 
see paistab juba Issanda ülestõusmisegi kohal. 
Tema ülestõusmisest väljus üle maailma kristlik 

Kristuse ülestõusmine on 
ususõnumiku aluspõhi. Kris

tus ise tähistas ju ette oma ülestõusmise, oma ju
maliku läkituse, jah, oma jumaluse tähisena! „Ei 
anta sellele soole nüüd tähist, kui aga Joonase 
tähis." Ja jälle: .Lammutage see tempel ja kol
mel päeval ehitan ta jälle üles! Seda ütles ta 
oma ihu templist." Ülestõusmishommikul täitusid 
mõlemad: Joonase tähis ja tema ihu lammutatud 
templi uuesti ülesehitamine.

Kas ei kanna kristlus veel tänapäev üles
tõusnu pitsarit V Ülestõusmise tähise all astus ellu 
noor ristikogudus. Ellu ja maailma ajaloosse. Ta 
elabki Jeesuse ülestõusmisest. Hämmastunult elab 
läbi Õpilasring : tühi on meistri haud ! Hämmastu
nult tohib seda läbi elada Uks Õpilane teise järele: 
Ta on tõesti ülestõusnud!

Ja apostlik kahtleja Toomas tohib kobada ta 
küljehaava ja kummardudes öelda: „Minu [Issand 
ja minu Jumal?" — See kestab edasi neliküm
mend päeva — kuni taevaminekuni: Ülestõusnu 
ilmutab end omadele ja neile saab see isiklikuks 
elamuseks, et ristilöödu oma ülestõusu läbi on 
tunnistatud Kristuseks ja Issandaks. Selle sõnumi 
kannavad siis apostlid Püha Vaimu jõul kõigile 
rahvaile. Selle sõnumiga kisuvad nad südameid 
uskuma maailma Õnnistegijasse.

Ülestõusmise tunnistus saab ristiusu aluspõh

sõnum. 
kristliku

see

o n

vaen-

E
e
s

ti
 R

a
h

v
u

s
ra

a
m

a
tu

k
o

g
u

 d
ig

it
a

a
la

rh
ii

v
 D

IG
A

R



Nr. 426 KIRIKU ELU

mi s t elu läbib kammitsematu Kr is
tu s-1 i i k u m i n e. Esimeste märtrite ajust keskaja 
usulöümani, reform aja Kristus-võitlusist oleviku 
usutruuduseni läheb läbi maailma see Kristus-liiku- 
mine, Kristuse vapustamatu elujõu tunnistusena. 
Otse praegusaja võitlusvaim püüab jälle korraks 
lõplikult matta Kristust ja teda — kõigeenam — 
lasta olla maksev enda sarnasena — müüt müüdi 
kõrval. Kuid just selles võitlusajas avaldub sure
matu Kristus, kes sammub võidukalt tulevikku 
ja saadab inimesi ja rahvaid Jumala riiki.

vitaval kombel, vändates Hollandi suurima ajalehe 
,Maasbode“ ühe numbri tekkimist, samal ajal ka 
selle hiigla masina elu ja tööd, millist enesest ku
jutab ajalehetoimetus.

Üldosakonnast liigume läbi mahuka, Raffaeli 
maalidega kaunistatud esindussaali, Rahvuste 
Osakonda. Siia on laotanud oma töötulemu
sed peaaegu kõik katoliiklikud rahvused ja isegi 
need, kus katoliiklased vähemuses (nagu näit. 
Baltimaad). Puuduvad ainult Hitleri Saksa ja 
Nõukogude Vene — kaks riiki, millised nii häbe
matult kauged teineteisest ja tegelikult siiski nii 
lähedased paganluse ja kirikuvaenuliku propaganda 
ideelt. Kõik väljapanekud on enamvähem ühe- 
toonilised kompositsiooni ja dekoratsiooni küljest. 
Kogu näituse stiilis lasevad endid eraldada järg
mised üldised iseloomulikud jooned: lihtsate vor
mide kasutamine, tugevad kontrastid ja visandid, 
primitiivsus ja haruldane fotomontaaž. Ei ole va
jalik kirjeldada siin kõike ruume, märgin ainult 
mõningad üldmuljed, täiendades neid mõnede 
üksikasjalikumate märkmetega.

Esikoha (kui oleksid auhinnad, siis esimese 
auhinna) annaksin Hollandi ruumile. „Hollandia 
docet“ — andis ka ilusaima ruumi, esitades ilusal 
ja effektsel taustal oma uhke tulemuse publitsis
tika alalt. Selleks aitas ka palju kaasa Hollan
dist eriliselt välja „tellitud<r naiskunstnik, kes hoo
litsenud dekoratiivse külje eest. Järgnevad kohad 
võiks jagada Austria, Belgia, Inglise, U.S.A. vahel.

Kolmas suurem näituse osa on pühendatud 
misjonimaile ja usule vitamise-tutvustamise 
sihiga väljastetavaile ajakirjule. Selle osakonna 
ruumid on tõesti suurepärased, ja mõjusid nii vä- 
lisküljest-dekoratiivküljest kui ka eksponaatide 
sisekompositsioonilt. Dekoratsioonialal on ära ka
sutatud laenmotiivid Aafrika, Aasia ja Okeaania 
arkitektoonilisist stiilest ja hiigelsuured fotomon- 
taažid. Sihilik ja asjatundlik mõne pisiasja tooni
tamine mitmest erinevast vaatekohast avaldab 
suurt mõju ja kriipsutab alla Kiriku tegevust ja 
üritusi, millised on tõesti suured.

Misjonitegevuselt võivad Katoliku Kirikus eriti 
hiilata arvukad mungarühmitused, mistõttu 
viimaseile on pühendatud ka eriosakonnad, 
judes peensalkades on oma tulemused puistanud 
kõik mungarühmitused eksponaatid, statistiliste ta
belite ja fotomontaažide näol.

Asjatundjate ühehäälsel otsusel on pälvinud esikoha j e - 
s u i i d i d. Publitsistika kuulub traditsiooniliselt selle rühmi
tuse tegevuskavasse. Käesoleval ajal ilmub jesuiitidelt 26 
perioodilist kultuurajakirja, 152 teaduslikku ajakirja kõigilt tea
duse aladelt, 77 misjoniajakirja, 596 usulist ajakirja laiematele 
hulkadele, 261 pedagoogilist ajakirja. Kokku väljastavad je
suiidid 13.340.000 eks. ja aasta trükk (Auflage) ulatub üle 
142 miljoni. Jesuiitide kannul sammuvad frantsiskaanlased, sale* 
siaanid, dominikaanlased, misjonärid ja mitmed kongregat- 
sioonid.

Kaks pressinäitust 
Roomas.

Väga harva võib kohata kaht nähtust, millised 
oleksid oma vahel nii selgelt vastuokslikud ja sa
mal ajal, millised teineteist niivõrt täiendaksid ja 
selgitaksid, kui kaks pressinäitust Roomas — ka
toliiklik ja kommunistlik, usuvastane. 
Need näitused ei olnud ainult huvitavad, vaid eru
tasid hingepõhjani, olid külastajale teatavaks ko
gemuseks, avasid külastaja silmad, lõid teda ülla
tusega ja jahmatusega-

Vatikanis, alates möödunud aasta kevadest on 
organiseeritud ja avatud Püha Isa Pius XI soovil 
Rahvusvaheline Katoliiklik Pressi- 
näitus. Selle sihiks oli terviku moodustamine
katoliikliku ajakirjanduse tegevusest ja saavutusist.

Näitus oli korraldatud ajakohaseis paviljonides, millised 
püstitatud Cortil della Pignas Sellejuures ei kaheldud 
ka sisse tõmmata arhitektoonilist kompositsiooni konnakarbi- 
värvilisist tahkkividest ja piiniatest, luues seeläbi effektirikast, 
perspektiivset tervikut. Näituse loojaks oli Organiseerimise 
Komitee, mille koosseisu kuulusid krahv Della Torre, 
Osservatore peatoimetaja; J. Fr. Ratti, Vatikani riigi admi- 
nistratiivjuht; dr. B. N o g a r a , paavsti muuseumide direktor; 
insener L. C a s t e 11 i, Vatikani tehnilise ja majandusliku ala 
direktor; J. Monti, komitee sekretär ja Milano arhitekt G. 
P o n t i. Kaks viimast ongi õieti näituse tegelikud läbiviijad, 
esimene eksponaatide seesmise organisatsiooni korraldaja, teine 
arhitektoonilis dekoratiivse külje looja.

Selles välises, plastilises vormis on tugevasti tunda 1933. 
aasta fašistliku näituse mõju, milline omal ajal oli äratanud 
laialdasis ringkonnis suurt tähelepanu. Planeerimise ja deko
ratsioonide väliskülg on stiililt modern, siiski kaunis mõõdukas. 
Puuduvad karjuvad, silmipimestavad kontrastid, moodustised, 
kuhjamised, jne.; seda mõõdukust põhjustas teataval määral ka 
elektrivalguse puudus. Lage asendavad linad, millede läbi 
tulev päevavalgus annab kestvalt ühetaolise ja tagasihoidliku 
ilme. Üldse - näituse väliskülg on äärmiselt mõjurikas, eriti 
aga neis osades, millised välja kukkunud vahenditult korralda
jate kätest.

Pal-

Sellised osakonnad üld- ja misjoniosakond, 
peale nende veel rahvus- ja mungarühmituste-osa- 
konnad. Üldosakond esitab suuris plastilisis 
laikudes ajalehetegevust, peamiselt just teadete le
vitamise vahendid nende ajaloolises arengus. Siin 
on näidatud teadete edasisaatmise viise, kiirust; 
on rekonstrueeritud töökoda, milline kirjutab koo
deksid ümber ja kaunistab meeldivate miniatüü- 
rega; rekonstrueerituna seisab ühes nurgas ka 
vanaaegne trükikoda. Arvulikes diagrammes ja 
skeemes on esitatud maailma pressi areng, selle 
suurus. Lõpuks on näidatud ajalehte väljastaja 
toimetuse korraldus ja tööviisid. Ühte ruumi pai
gutatud kino täiendab skemaatilised andmed hu-

Nende nelja osakonna täienduseks on ruumid 
Katoliikliku Aktsiooni, katoliikliku noorsoo, naiste 
ja tööliste ajakirjandusest. Neis leiame ka kato
liiklike ülikoolide töötulemused.

Seda pinnalist ülevaadet võime ühendada 
üheks üldiseks sünteeskujuks, milline väljendub 
näituse seesmise üldmõtte näol. Siit võime tule
tada mitmed faktid ja järeldused :

1. Katoliiklaste pingutused ja
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nende ürituste tulemused ajakirjanduse alal o n huvide, tema erakonna, klassi-huvide käsitelu. Iga
ülisuured. Nende suurus ilmneb eriti selgelt rahvusliku, riikliku või rahvusvahelise tähtsusega
seal, kus statistika näol on vaatajale esitatud kro- sündmus on temale millekski piiritlematuks seni,
noloogiline areng. Moraalne vapustus, millise elab kuni ta pole esitatud tema lemmikajalehe veergu-
üle inimkond, ideede ja vaadete kriis, kiriku- ja del. Ja siin on see õige põhjus, miks paljudes
usuvastaste kasvav aktiivsus, paavsti üleskutsed, mais katoliiklikul pressil on raske rajada teed ja
katoliikliku aktsiooni tegevus, — kõik need tegu- soetada endale sõpru ka katoliiklaste endi hulgas,
rid on ergutanud katoliikliku pressi tegevust. Pa- Katoliiklik ajaleht, mis seisab väljaspool iga era-
ratamatult astus võitlusse ka tema ja seetõttu on konda, klassi juba oma loomuselt, ei suuda rahul-
õigusega meie pressi nimetatud tõerelvaks — arma dada erakondlikult, klassihuvidega mõtlevaid ini-
veritatis. Katoliiklased asuvad sellises Õnnelikus mesi; siit muutub ta nagu tarbetuks, kuna on raske
seisundis, et evides tõde, sellesamaga nad evivad nõuda katoliiklasilt, et nad telliksid kaht ajalehte
väärtuslikema võidutagatise. Ainus tingimus või- — ühe erakonna häälekandja, teise katoliikliku,
duks on see, et katoliiklased, olles veendunud tões, Paljudes mais on katsetatud juba universaalse ka-
kooskõlastaksid oma elu ja teod selle tõe nõudeiga. toliikliku ajalehe loomisega, huid enamasti

need katsed vastu põrganud enneaimarnatuile ras-
on

Selleks aga tuleb valmis olla ohvrimeelsusele.
2. Kuigi on juba palju saavutatud, on siiski kusile ja ebaõnnestunud. Ainukese erandina maa-

veel saavutatud liig vähe. Eriti selgelt - ilmas võiks küll nimetada Poolas frantsiskaanlasilt
ilmneb see siis, kui võrrelda tulemusi käesoleva rajatud „Maly Dziennik“, kuid seUe iga on veel
hetke nõudeiga ja vajadustega ning mittekatoliik- üsna lühike, ehkki tulemused on suured ja lootust-
liku pressi töötulemustega ja hulgaga. Ajaleht on äratavad.
ju tugevaim kasvatuse vahend, milline kindlustab Igapäevase katoliikliku pressi nõrkus on tõik,
kaasaegse inimese hinge, arendab vaateid, mõjus- millise selgelt nendib Vatikani näitus. (Järgneb),
tab rahvuste ja inimsoo saatust. Ja just sellel 
alal, kahjuks, ei ole katoliiklased väga tugevad.
Katoliiklikud ajalehed ei ole nii arvukad võrrel
duna mittekatoliikliku ajakirjandusega.

On ainus maa ilmas, kus katoliiklik ajakirjandus on saa
vutanud ideaalse seisundi. See maa on Hollandi. Suurim aja
leht Maasbode ilmub kaks korda päevas, peale selle rohkear
vulised nädala ja kuuajakirjad; ühiskondlikke, tööliste, põllu
pidajate jne. jne. ajakirju on 125, poole miljonilise läbikäiguga.

Peaaegu samahea on olund ka Belgias, kus 2.200.000 ek- 
semplarilise päevase trüki kohta on katoliiklikke ajalehti 
935.000 eks.

Kuid mujal riikides on asjaolu kurvem. Mul ei tarvitse 
tuua üksikasjalisi andmeid. On ju kõigile selge, milline on ... ...
olund Poolas, Portugaalias ja Ameerika Ühendriiges, kus mail, Valiendltuse järele, elamuste järele, U niO mystlCa

siiski moo- järele, mida eksaktse looduseteaduse ja ajalooliste 
uurimuste poolt aastakümneid näljutatud inimessugu 
tunneb kahekordse sügavusega" (Lhk. 15).

Kuidas suhtub Heim sellesse küsimusse, millega 
seletab ta seda külgetõmbejõudu? Tema vastus 
lausub: Katoliiklik kultus, katoliiklikud 
müsteeriumid on oma sügavaimas mõttes midagi 
ebakristlikku ja Katoliku Kiriku külgetõmbe
jõud ei ole seepärast oma sügavuses mingi usund
lik jõud.

Katoliku Kiriku võlu.
IV.

Ta rahuldab ihaldus! usundlike elamuste 
[järele.

Teise põhjusena, miks Katoliku Kirik avaldab 
tänapäeva inimestele külgetõmbejõudu, professor 
Heim toob ette; Katolitsism ^rahuldab ihaldusi

vaatamata katoliikliku pressi tugevusele, enamuse 
dustavad liberaalsed väljaanded.

Otsides katoliku pressi nõrkuse põh
jusi, esimese leiame, et katoliiklased ei 
saa väljastada liberaalseid, „erapooletuid" ajalehti; 
indifferentismi ja liberalismi pole võimalik ühen
dada — lepitada katoliiklike põhivaadetega; libe
raalsus aga annab painduvuse, võimaluse igave
seks kompromissiks ja kohandumisevõime mitte 
ainult aja- vaid ka moe- ja sensatsiooninõudeile.

Järeldus sellest on väga lihtis . katoliiklik Kuidas püüab siis Heim põhjendada seda oma
ajaleht, kui ta ka oleks toimetatud väga kultuur- vaKu otsust? Ta teeb seda sel teel, et ta osutab
selt, võib siiski arvestada lugejaina ainult katolnk- sügavasse ulatuvale lahkuminekule katoliikliku ja
lasi ja ei leia pooldajaid muu-usuliste ja usulise protestantliku Kristusest arusaamise vahel, tembel-
ükskõiksete seas, kes otsivad kerget, sensatsiooni- dab katoliikliku kujutluse Kristusest „ebakristli-
nkast kirjandust, alludes nn. „aja- ja moenõudeile . kuks« ja püüab sellest järgnevat katoliiklikku vaga-
mai. SÄ«iÄ SS? £tÄ“ fust kultust; müsteeriume, kogu katoliiklikku usuelu
endi juurde. Selline paradokslik seisund on näiteks Inglismaal. kujutada kui Selle ,,ebaklistllku Kristuse mõiste 
Suur-Britaania statistika näitab, et inglased-katoliiklased ena- tagajärgi.
muses ei soe katoliiklikku ajalehte Selle põhjus peitub sel- J Katoliiklik ja protestantlik Kris- 
les, et katoliiklased on Inglismaal tavaliselt mõne poliitilise , , • ,
erakonna liikmed. Seetõttu tellivad ja loevad nad ainult .. -j . 8 5* .
nende erakondade suuri häälekandjaid. 3-. U 1 u S 61 d jooni. Ühiseks mõlemale

Usun, et paremini ei saa formuleerida põhilist usutunnistusele peetakse ja tuuakse ette järgmist: 
raskust, millise peab võitma katoliiklik press. Iga „Mõlemad usutunnistused lähtuvad Kristusest. Mõle- 
katoliiklane on ju samal ajal mõne riigi kodanik mad evivad seda omapärast kõrget kuju, mis ikka 
ja mõne erakonna, klassi liige või vähemalt süm- alles hoiab maailma meeled elevil ... On olemas 
patiaeerija. See erakond, klass või ühiskond on ka ühine usk Kristusesse. Mõlemad usutunnistused 
ajuks, valguseks ja õpetajaks. Avades ajalehe va- on veendunud, et Kristus võttis täie õigusega 
rahommikul, igatseb ta selles leida tema isiklike kätte võimukülluse, mida ükski inimene kunagi ei
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ole julgenud enesele võtta, nimelt võimu patte 
andestada ja maailma süüd lepitada'* (Lhk. 52). 
Kuna edasi Hei mi järele mõlemad usutunnistused 
on veendunud selles, et usklik ristikogudus on sala
pärases mõttes Kristuse müstiline ihu, „siis on mõ
lemal usutunnistusel ühine ka usk elavasse, meie 
juures viibivasse Kristusesse, kes sammub läbi maa
ilma ajaloo" (Lhk. 53).

Kus lähevad siis mõlemate usutunnistuste teed 
teineteisest lahku ? Kus eemalduvad teineteisest 
nende usutunnistuste arusaamised Kristusest?

„Mõlemaile on maailm ajalugu . . . sureva ja 
ülest.Õusva Kristuse ajalugu. Kuid selleks punktiks, 
mis lahutab mõlemaid usutunnistusi teineteisest, 
on küsimus: Kus seisab selles draamas saatuslik 
pöördepunkt, keerdsõlme hargnemine, keerulise olu
korra lahendus? . . . Katoliikliku Kristusest aru
saamise järele leiab see pööre aset juba Jeesuse 
ülestõusmisega. Sest ajast alates meie seisame 
Jeesuse võimuajastus. Selle vastu aga tuleb protes
tantliku Kristusest arusaamise järele pinevuse langus 
maailma olukorras alles sellesinase maailma lõpuga" 
(Lhk. 53). „Siit saame kaks vastandlikku Kristuse 
mõistet, kaks erinevat Kristuse pilti, mille järeldu
seks on ka kõigi usundlike, kõlbeliste, kultuuriliste, 
pedagoogiliste ia poliitiliste küsimuste erinev käsitlus* (Lhk. 53.)J

Katsume siin neid erinevaid Kristuse mõisteid, 
Kristuse pilte, nagu neid näeb prof. Heim, lähe
malt joonistada.

b. Katoliiklik Kristuse mõiste: 
Katoliku Kirikule on Jeesuse elu kehvades oludes, 
tema rasked kannatused ja surm maailma Õndsuseks 
„ülemineku aste, pime eeskoda, millest Jeesus sam
mub läbi hiilgavale troonileastumisele, mis teostub 
tema ülestõusmisega" (Lhk. 54). Kui Kristus on 
oma ülestõusmisest saadik võtnud oma kätte maise 
kuningavõimu, siis on tema asutis, Kirik, „maine 
Jumala riik, Kristuse kuningriik." Kristuse maise 
riigina on Katoliku Kirik ,,määratud selleks, et 
Rooma riiki ja sellega ühtlasi inimkonda võtta 
enesesse vastu ja valitseda maiste riikide üle" 
(Lhk. 54). Sellest aatest lähtudes pidi Kirik para
tamatult püüdma kohastuda maailmaga ja ,,saada 
poliitiliseks võimuks" (Lhk. 48). „Kui Kristuse ilm
lik valitsus juba nüüd on kätte jõudnud, siis tuleb 
tema nimel ka tarvitada kõiki võimu vahendeid, 
et alistada tema vaenlasi" (Lhk. 56). Seoses sellega 
osutatakse kirikuriigi asutamisele, inkvisitsioonile, 
kirikuvande väljakuulutamisele jne. (Lhk. 55 — 57).

Veel ühe järelduse saame sellest Kristuse mõis
test. Kui Kirik on Kristuse riik maa peal, siis on 
Kristuse asevalitseja, paavst nimelt, maailma va
litseja. „Siis tähendab paavst, Kristuse asevalitseja, 
tõelise Kristuse aurikast jätkuvust siin maa peal. 
Selles mõttes on midagi hämmastavat, masendavat 
Kes sellest mõttest hoiab kinni, selle paiskak oma 
rusuva majesteetlikkusega lihtsalt põrmusse see 
maailmariik, vägev ilmlik võim, mis igaviku süga
vustest hoovab meie aja põgususse ja mööduvusse... 
Ta paisatakse maha selle vägeva võimu poolt ja 
ühtlasi ta tõstetakse üles palavalt hõõguvas andu
muses ja ohvrimeelses vaimustuses selle inimeseks- 
saanud Jumala päranduse vastu, selle Jumala maa
ilmariigi vastu, mis siin kehastunult sammub läbi

aastasadade ja ületab kõik teised riigid mäekõrgu
selt" (Lhk. 59).

c) Protestanti! kKrstuse mõiste: 
Katoliiklikust Kristuse mõistest erineb protestantlik 
Kristuse mõiste prof. Heimi järgi ..näiliselt küll 
ebaolulises, tõeliselt, aga otsustavas punktis"Lhk.57).

Kristuse ilmliku valitsuse silmapilk ei ole 
evangeelse veendumuse järele veel kätte jõudnud. 
Täiesti teadlikult Heim toonitab Jeesuse mõistes 
seda tõsiasja, et tema, „Jumala poeg", ei ilmunud 
inimeste keskele mitte oma hiilguses ja aus, vaid 
sulase näol, „kui kõige rohkem põlatud ja mõnita
tud ta sammus maailmast läbi, nagu see, kellelt on 
võetud võim, õigused, troon" (Lhk. 53). Tema te
geles ainult hingeõndsuse küsimusega. See võim 
aga, ,,mida inimesepoeg kui kõikide sulane teostab 
südametunnistuste üle . . . seisab täielikus vastuolus 
igasuguse poliitilise võimuga" (Lhk. 55).

Sellepärast ta lükkas ka igasuguse „võimu 
taotlemise katse sellessinases maailmas kui saatan
liku kiusatuse tagasi" (Kiusatus kõrves, noomitus 
Peetrusele). Kuna ta võimu ja au taotlemisele ei 
tee mingit kontsessiooni, satub ta paratamatult selle 
maailmaga traagilisesse konflikti. Tema elu lõpeb 
selle tagajärjel nurjumisega rahva juures ja ta 
sureb üksildasena ristil, hüljatud isegi oma sõprade 
poolt (Lhk. 44.)

See traagiline konflikt, millesse Jeesus parata
matult sattus ilmliku võimuga, ei leidnud Jeesuse 
ülestõusmise läbi lahendust, vaid see „tungib ikka 
jälle uuel kujul kõigist ajaloo tragöödiaist värisedes 
läbi" (Lhk. 57). Apostlite ja märtrite terve esimene 
sugupõlv käitus Õnne, võimu ja rikkuse iha tagasi
lükkamises samasuguse sangarlikkusega nagu Jee- 
suski (Lhk. 47). „See kangelaslikkus apostlite ja märt
rite ajal, mil Kristuse vaim oli alles elav, pidas vastu 
ainult kaks kuni kolm sajandit. Tuli aeg, kus ristiko
gudus leidis tunnustamist maailmas ja teda ei saadud 
enam maha rõhuda. Ja seal tõstis jällegi pead see 
tarve, millele Jeesus tervel oma elutee käigul oli 
astunud vastu kui saatana kiusatusele, — iha võimu 
ja Õnne järele... Ristikogudus hakkas kohastuma maa
ilmaga, hakkas saama poliitiliseks võimuks” (Lhk. 48).

„Jeesus seati jumalikuks peaks, nähtamatuks 
valitsejaks uues maailmariigis, mis tahtis Rooma 
riiki välja tõrjuda" (Lhk. 49). Sellega oli ikkagi 
pääsenud võidule see tark vaim, mille Jeesus oli 
tõuganud alla sügavusse" (Lhk. 50). „Jumala riik, 
mis maailma riigid ära võidab ... on civitas Dei, 
jumalariik, suur Kiriku organisatsioon" (Lhk. 49). 
Nõnda näeb Heim Katoliku Kirikus maist riiki, po
liitilist moodustist, mis võimuvahendite abil püüab 
saavutada ja kindlustada võitu maailma üle. See 
poliitiline riik ei ole aga midagi muud kui ära
langemine Kristuse vaimust, alistumine saatana kiu
satusele, ihale võimu ja rikkuse järele.

Sellele vastu seatakse evangeelne Kristuse ku
jutlus, mis reformatsioonis on end jälle löönud läbi. 
Selle käsituse järgi kestab kristluse traagiline 
konflikt maailmaga alles edasi, „ Kristuse ilmlik 
võim ei ole veel pannud end maksma", „võimukü
simus ei ole veel lahendatud" (Lhk. 57). „Meil on 
ikka alles käes raske katseaeg, mis sai alguse 
Jeesuse kiusamisega, milles igasugune järeleandmine 
võimupoliitikale peab tagasi lükkama" [(Lhk. 57).
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Ristikogudus on ikka alles ootav kogudus. „La- maist riiki, poliitilist võimu, mis ,,tahab Rooma 
henduse edasilükkamine ei tohi aga kunagi anda tõu- riiki välja tõrjuda'6. See nähtub juba sellest viisist, 
get selleks, et äärmisele pinevusele tõusnud ootusest kuidas Augustinus käsitab civitas Dei’d. Heim 
enesest loobuda ja maailmaga kohastuda" (Lhk. õ8). möönab ise, et Augustinus, samuti nagu Luthergi, 

Ettetoodud erinevais vaateis Kristusele ja tema kuulub nende inimeste hulka, „kellel esimene ja 
erinevas mõistmises näeb Heim seda vastuolu täht- tähtsam küsimus ja mure, küsimus halastaja Jumala 
saimat punkti, ,,mis lahutab mõlemaid usutunnistu- ja pattude lunastamise järele, täitis hinge sel mää- 
si“ (Lhk. 58). „Kõik muu on ainult järeldus sellest", rai, et iga teine küsimus . . ., küsimus võimu, õnne 

d. Arvustavaid märkmeid. Prof. ja mõnususte järele taandus täielikult selle ees" 
Heimi kirjutis püüab üldiselt jääda objektiivse (Lhk. 45). Kuidas tuleb aga siis seletada seda, et 
asjalikkuse piiridesse. Siiski reedab siin ja seal just Augustinus, kelle hing oli usundlikest küsimu- 
üksikute sõnade ja võrdluste valik, samuti ajaloo- sist täiesti tulvil, kes võimu taotlemise mõtte lük- 
liste tõsiasjade valik, et seda kirjutist on ometi kas tagasi, ometi kirjutas klassikalise teose civitas 
mõjustanud teatav pahameel Katoliku Kiriku vastu. Dei’st ja nägi viimases usundliku aate teostamise, 
See mõjustus läheb kord isegi nõnda kaugele, et ideaali? Siiski ainult selles mõttes, et civitas Dei 
osundatakse üht valesti mõistetud kohta paha kuul- ei kehastaks mingit maist riiki, poliitilist võimu ! 
susega krahv Hoensbroechi raamatust (vrd. Ihk. 60). Seega on ekslik civitas Dei mõttest püüda

Mis puutub kirjutisse endasse, siis meie ei taha järeldada taandumist Kristuse ideaalist, alistumist 
siin hakata lähemalt arutama, mil määral Heimi saatana kiusatusele, võimu taotlemise ihale. Kui 
joonistatud evangeelne Kristuse-pilt tõeliselt vastab hiljem paavstid kirikuriigis tõepoolest omasid ka 
nüüdisaja protestantismi kujutlusele. Sooviksime poliitilist võimu, siis ei ole nad ometi kunagi mõel- 
ainult nentida, et see pilt ei ühti täiesti Kristuse nud kirikuriiki samastada civitas Dei'ga, jumalarii- 
pildiga evangeeliumides ja ürgkirikus.

Küll on Inimespoeg sulase näol rännanud siin 
maa peal, küll oli ta kõige rohkem põlatud inimes- 
laps, kuid hoolimata sellest kannab tema pilt juba likku arusaamist mööda keskaegses kirikus kuulus 
tema maises elus ka teisi jooni. Juba ingel kuulu- mõte Jeesuse vaesusele ja alandusele täiesti mine
tab teda ette kui seda, kes astub „oma isa Daavidi vikku" (Lhk. 55). Küll moondub ta, et juba kesk- 
aujärjele." Kuningad tulevad tema sünnipaika. Ta- ajal müstikute ja kerjusmunkade juures, nagu Franz 
bori mäel ta ilmutab end oma lähimatele jüngri- Assisist, Seuse ja Occam, oli mõte evangeeliumide 
tele hiilgusesäras ja aupaistuses. Ja oma kanna- üksildasele sulasele elav. Aga ta näeb asju valesti, 
tuste eel ta sõidab koguni pidulikus rongikäigus kui ta arvab, et ,.paavstiriigi võimu ja rikkuse 
Jeruusalemma ja laseb end kogu linna poolt tervi- juurest pöörduda tagasi ajaloolise Jeesuse vaese 
tada ja austada kui seda, „kes tuleb Issanda nimel." elu juurde" on olnud ainult igatsuseks (Lhk. 51). 
Ta tõuseb surnuist üles ja näitab end suures hiil- Kerjusmunkade liikumine ei olnud sugugi liikumine 
guses rohkem kui 500 jüngrile. Kirikust väljapoole — kerjusmungad ei olnud kau-

Küll lükkab Kristus igasuguse poliitilise võimu geltki mitte usupuhastajate eelkäijad — vaid ker- 
tagasi, aga meie ei saa mitte luua „traagilist kun- jusordud olid liikumiseks Kiriku sees, samuti nagu 
flikti" ilmaliku poliitilise võimuga ega põhjendada mungad ja erakud ristikoguduse esimesil sajandeil 
seda Jeesuse eshatoloogilisest (viimase päeva ootuse) olid seda olnud. See selgub juba sellest, et nad ei 
seisukohast. Kui Heim kirjutab: iseloomustavate olnud mitte ainult möödaminevaks nähuks, vaid et 
põhijoonte hulka Jeesuse elus kuulub see tõsiasi... nad ka tänapäevalgi veel õitsevad Kiriku sees ja 
et tema ootas sellesinase maailma lõppu lähemal nende elukäsitus kujutab Katoliku Kirikus tõeliste, 
ajal" (Lhk. 46), siis on selline käsitus võimalik ehtsate Kristuse järelkäijate oluliste joonte valandit. 
ikkagi vaid sel juhul, kui meie enam ei usu Jee- Nõnda on juba puht ajalooliselt seisukohalt vaadates 
suse jumalikkusse ja mööname, et Jeesus on maa- väär, kui pöördumist vaese Kristuse pildi juurde tagasi 
ilma ajaloo tähtsuse hindamisel põhjalikult eksinud, tahetakse tembeldada reformaatorite saavutiseks. 
Käsitus, mis seisab sellisel alusel, peab paratamatult Katoliku Kiriku Kristuse-pilt on tõeliselt evan-
viima ühekülgsusele ja vääradele lõppjäreldustele. geeliumide Kristuse-pilt, milles inimene sulasepõlves 

Kui Heim arvab, et Katoliku Kiriku käsitust ühineb selle kujuga, kes triumfikäigul sõidab Jeruu- 
mööda on absoluutse võimuhaarangu ajastu üle salemma sisse. Sellepärast avalduvad ka Kiriku 
maailma alanud juba Jeesuse ülestõusmisega, siis ajaloos mõlemad need jooned: tagakiusatava, kan
ta kujutab katoliiklikku käsitust valesti. Ka Kato- natava, võitleva, sureva Kristuse jooned, jälle 
liku Kirikul on teada, „et praegune olukord maa- võimus ja hiilguses hauast välja astuja jooned, 
ilmas ei ole mitte lõplik olukord, vaid üleminek6', Küll ei ole kõik need, kes Kristuse Kirikut on
et praegusel ajal ,,jääb veel palju küsimusi lähen- ajaloos esindanud, omanud seda vaimset pühadust 
damata" ja et maailmaküsimuste lõplik lahendus ja kõlbelist suurust, nagu seda omas Kristus. Inime- 
tuleb alles maailma lõpul. Sellepärast on ka Kirik sed, nõrgad inimesed moodustavad Kiriku siin 
alati pidanud kinni mõttest, et Kiriku ajalugu on maailmas. Sellepärast on arusaadav, et need nõrgad 
võitleva, kannatava ja tagakiusatava Kristuse aja- inimesed võisid ka alistuda kiusatusile, võisid taot- 
lugu. Mitte asjatult ei nimetatud jumalariiki siin leda võimu ja au ja rikkust, et nad oma inimliku 
maa peal ,võitlevaks kirikuks", vastandina „võidu- mõtlemisviisiga uskusid jumalariigi teostamist saa- 
rõõmutsevale kirikule66 teises maailmas. vutada võivat inimlikkude võimuvahendite abiga,

Heim kirjeldab üldse valesti Kiriku iseloomu, et nad kiusatusile alistudes hakkasid ajama inim- 
kui ta jumalariigis siin maa peal, civitas Dei, näeb likku poliitikat. Kuid väär oleks see, kui tahaksime

giga siin maa peal, ja sama vähe on poliitilist võimu 
kirikuriigis peetud jumalariigi oluliseks osiseks.

Ka selles eksib Heim, kui ta väidab, et „krist-
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.Ainultpoolt loodud ja Jumalast kästud asjade korralduse." 
pääliskaudsed vaimud võivad langeda eksiõpetuse ohvriks, kõ
nelda rahvuslikust Jumalast, rahvuslikust usust “

Võitlus Vana Testamendi vastu, mida koolist 
ja kirikust tõrjutakse välja, tunnistavat pimedust 
ja upsakust.

VihjatesKolmanda Riigi juhikultusele üteldatakse:
„On olemas hullustusprohveteid, kes julgesid sureliku 

asetada Kristuse kõrvale või isegi Tema üle ja Tema vastu." 
Nende kohta olevat vapustavalt tabav kirjasõna: , Kes tae
vas elab, naerab neid.“ Taaveti laul 2, 4.

Kõlblusprotsesside kohta katoliku ordurahva 
vastu üteldakse ringkirjas, Saksamaal olevat ini
mesi, kes inimlikuga tegelemise tõttu Kirikus tee
vad elukutset, sageli isegi madalat äri. See viha
tud Kiriku juures tarvitatud mõõdupuu unustatakse 
kohe samal hetkel, kui on tegemist teistlaadi 
ühingutega, mis arvustajaile tundmuse või huvi 
pärast lähedal seisavad. See mõõtmine kahesuguse 
mõõduga sobivat halvasti solvunud puhtusetundega.

Ringkiri pöördub siis kestvalt kõveneva pro
paganda vastu, mida üritatakse Kirikust väl
jaastumise õhutamiseks. Sunnivahendi
tega, hirmutamistega, majanduslike ja kutseliste 
kahjude ähvardamisega pannakse katoliiklaste ja 
eriti katoliku ametnike teatud klasside usutruudus

neid inimlikke eksimusi pidada katoliiklikuJKristuse- 
pildi olulisteks joonteks, Kiriku olemuse ja mõtte 
katoliiklikuks käsituseks. Kirikul tervikuna võttes 
oli alati selge, et tema riik ei ole mitte sellestsi- 
nasest maailmast ja et tema peab sellepärast jagama 
siin maa peal Kristuse saatust, peab kannatama 
vihkamist ja tagakiusamist maailma poolt. Selle
pärast ei tähenda ka tagakiusamised, martüüriumid, 
surm mitte Kristuse võimu jõuetust enese maksma
panemises, vaid nad tähendavad osavõttu Jeesuse 
elusaatusest.

Nõnda ei ole Heim Katoliku Kiriku ja tema 
olemuse vastu mitte õiglane. Ajaloolisi kaasnähte 
ta hindab kui olulisi jooni ja üksikute isikute ek
simusi kui kogu Kiriku äralangemist Kristuse 
aadetest. Ei tule siis sugugi imestada, kui selline 
pildi joonistamine muutub paratamatult pildi moo
nutamiseks ja viib põhjendamatuile lõppjäreldusile. 
Mil määralsee avaldas oma mõju katoliikliku vaga
duse hindamisele, seda selgitame järgmises artiklis.

Katoliku Kiriku seisukord 
Saksas. surve alla, „mis on niihästi õigusevas- 

tane kui ka inimlikult ebavääri- 
1 i n e .“Pius XI ringkiri.

Palmipuude pühal loeti kõigist Saksamaa 
kantsleist Pius Xl ringkirja, mis käsiteli Katoliku 
Kiriku seisukorda Saksa riigis. See ringkiri lei
dis suurt tähelepanu kaugel väljaspool Saksamaa 
piire. Seepärast võtame ta ka siin arutusele.

Sissejuhatavalt kõneleb paavst põletavast mu
rest, millega ta juba tükk aega vaatleb Kiriku 
ristiteed ja tema truude poolehoidjate kasvavat 
kitsikust Saksamaal.

1933. a. sõlmiti riigikonkordaat hoolimata raskeist kahtla
sist, mis ei usaldanud tõelise rahutegemise eesmärki. „Kui 
meie poolt siiras kavatsuses saksa maamulda istutatud rahupuu 
pole kannud neid vilju, milliseid meie . . . ihaldasime, siis 
tänepäeval enam keegi maailmas, kellel on silmad nä
gemiseks ja kõrvad kuulmiseks, ei saa ütelda, et süü lasub 
Kiriku ja tema pea pool.14 Palju enam olevat juba algusest 
peale teoksil olnud viha, laimamine, salajas ja avalikult tuhan
dest allikast õhutatud vaenlus Kristuse ja tema Kiriku vastu. 
Nende urgitsemiste alustajaile, kellel algusest 
peale ei olnuvat teist sihti kui vaid hävitav võitlus, ,1 
vastutus selle eest, et . . . Saksamaa silmapiiril on 
nähtav laostavate usuvõitluste äiksepilv.'

Ajaloo tüürijaile tehakse etteheide, nad ole
vat soodustanud selliseid voole. Kuna Püha Tool 
otsinuvat ainult rahu ja pidanuvat truult kinni 
konkordaadist, olevat „teiselt poolt tehtud tegut
semise kirjutamatuks seaduseks lepinguväärseleta- 
mine, lepingust möödapugeinine, lepingu õõnesta
mine, lõppeks enamvähem avalik lepingu rikkumine."

Siis kaevatakse „t uh andel kujul orga
niseeritud usuvabaduse kitsendamise, 
tõetruu teateandmise ja normaalse 
kaitsemisvõimaluse puudumise üle.*

Entsüklika mõistab hukka rahvussotsialistliku 
aseusundi:

.Jumalasse uskuja ei ole veel see, kes sõna .Jumal" tar
vitab kõneosavusega", “.või saatuse nihutab isikliku Jumala 
asemele . . .“ .Kes rassi või rahva või riigi . . . teeb ka 
kõigi usuliste väärtuste kõrgeimaks normiks ja neid ebajumala- 
kultusega jumaldab, see pöörab pahupidi ja võltsib Jumala

Katsete suhtes, mis püüavad katoliiklaste ette 
manada meelituseks saksa rahvus- 
kiriku pilti, mainitakse:

.Teiste rahvuskirikute ajalooline tee, nende vaimne tar
dumine, nende pidurdamine või orjastamine maisete võimude 
poolt, näitavad lootusetut viljatust, mille ohvriks langeb para
tamatu kindlusega iga Kiriku elavast viinapuust lahkuv oks."

Vastuseks katsele, mis püüab kujutella krist
likku alandust ja palvet ühendamatuna kangelas
liku meelsusega, kõneldakse :

.Kristuse Kirikul, kes kõigil ajul kuni hilisemasse prae- 
gusaega loendab rohkem tunnistlejaid ja vabatahtlikke vere
tunnistajaid kui miskisugune teine meelsuslik ühendus, pole 
vaja sellisest küljest vastu võtta õpetusi kangelasmeelsuse ja 
sangarlike saavutuste kohta. Oma libeda lobaga kristlikust 
alandusest kui enda alavääristamisest ja ebasangarlikust käitumi
sest nende uuendajate vastik upsakus naeruvääristab iseennast."

Edasi nendib ringkiri, et loosung: «Oige on 
see, mis rahvale kasulik14 hädavajaliselt tähendab 
riikide vahelises elus pidevat sõjaseisu- 
korda mitmesuguste rahvuste vahel'4, siseriik
likus elus aga viivat see kõlbeliste põhimõtete 
sassiminekule.

Siis omistatakse vanemaile kasvatamise 
õigus: „LoodusÕiguse pooltuntud vanemate taht
mise väljalülitamine või ähvardamise ja sunni läbi 
mõjutuks tegemine44 olevat ebakõlbeline, 
kõlvatu. Seetõttu Kirik ei suuda teisiti, kui n o- 
toorilise vabadusetuse seisukorras toi
munud näilisi sissekirjutamisi äsjasest minevikust 
seletada sunnitootena, millel puudub igasugune õi
guslik iseloom.“

Noorsugu külvatakse päev-päevalt trüki
pressi ja raadio kaudu üle kirikuvastase sisuga 
tooteiga. Kes tunnistavat kuuluvust kiriklikesse, 
konkordaadis kaitstud ühinguisse, pidavat jtaluma 
mittetunnustamist, mõnitamist, sageli kahjustamist 
kutselises ja seltskondlikus elus.

„Kui riik asutab riiginoorsoo, mis peab olema sundorga- 
nisatsiooniks kõigile, siis on see . . . noorrahva enesestmõiste-
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tavaks õiguseks . . . nõuda, et see sundorganisatsioon oleks 
puhastatud kõigist tegutsemisist ristiusu- ja kirikuvastases võimus"'

Paavst tänab siis preestreid ja ordurahvast ja 
truuksjaänuid ilmikseisusest, kes endid tagakiusa- 
misist ei lase heidutada ja kutsub lõppsõnas veel
kord üles võitlusele usutunnistuseta kooli vastu :

,Kristuse Kirik ei või mitte siis alles hakata leinama ja 
kaebama, kui altareid laastatakse, kui teotavad käed jumala- 
kodasid löövad lõkkele leekidesse ja suitsusse. Ku püütakse 
ristimisega pühitsetud lapsehinge tabernaaklit kristusevaenuliku 
kasvatusega reostada, kui sellest elavast templist välja rebitakse 
kristuseusu igavene lamp, et selle asemele paigutada mingi 
aseusundi virmalised, . . . siis on lähedal vaimne templirüve- 
tamine, siis saab see iga tunnistleva ristiusulise kohuseks oma 
vastutust vabastada sellisest hukatusest. Mida enam vastased 
püüavad salata ja ilustada oma tumedat eesmärki, seda enam 
kohased on valvsus ja umbusk."

Väga huvitav on vaadelda, kuidas Saksamaal 
sellele ringkirjale reageeriti. Tehakse kõik, et see 
dokument seespool Saksamaad vähe tuttavaks saaks. 
Päevakajalisele ajakirjandusele on keelatud nime
tada paavstlikku kirja või selle vastu vaielda. Ai
nult ajalehe „Völkischer Beobachter" esmaspäevases 
väljaandes tehakse tugevat poleemikat ringkirja 
sisu vastu, ilma entsüklikat ennast ühe sõnagagi 
nimetamata.

Konkordaati käsitellakse paberilipakana:
,,Ka leping Püha Tooliga pole sakrosanktne, puutumatu 

väärtus iseenesest . . . Endine „j a“ mõnele lepingule võib 
muutunud olukordade sunnil õiglaselt muutuda pärastiseks 
„e i'k s“.

See vastus tõestab ühest küljest, et tõesti 
mööndakse konkordaadi rikkumisi. Klau
sli „rebus sic stantibus" tarvitamine lepinguile, 
milliseile saksa riik pidulikult ja vabatahtlikult on 
allakirjutanud, on välismaal kindlasti piinlikuks 
komistuskiviks. Need on teooriad, mis, nagu paavst 
ringkirjas ütleb, surmavad kõige usalduse Kolmanda 
Riigi lepingute vastu ja ,,p e a v a se sini
selt väärtuseks tegema ka ga ule- 
vikus antud sõna."

Välismaale igatahes reageeritakse teisiti, nagu 
näitab üks artikkel ajalehe ,,Revalsehe Zeitung“ 
Nr. 70-nes. Sääl tahetakse asja kujutada niistaviisi, 
nagu oleks „Reich“ täitsa süütu, nagu tuleks ka 
kooliküsimuses teostamisele ainult vanemate taht
mine. Mainitakse, kuidas kaugelt üle üheksakümne 
protsendi vanemaid olevat väljendanud endid ühis
kooli kasuks.

Paraku teab aga Saksamaal igaüks, kuidas 
need hääletamised jutti aetakse. Nad on sama 
„vabad“, nagu omalajal hitlernoorsoo liikmeksastu
mine ja teised hääletamised. Seepärast eitab Püha 
Isa neid hääletusi „ebakõlbelistena".

Kui vähe „hääletamistel“ tuli ilmsiks vanema
te tõeline tahtmine, seda tõestab kirjalik hääleta
mine, mille korraldas Kölni peapiiskop. Sellele 
vastavalt otsustasid Essenis 79,29°/0 viiekümne kol
mes koguduses, 92,2°/0 isegi kaheteistkümnes teises 
koguduses usutunnistusliku kooli poolt.

Kui vähe tänapäeval pööratakse tähelpanu va
nemate tahtmisele, seda tõestab ka juhtum, kus 
suleti kõrgem katoliku kool väitega: „Polevat vaja
dust." Seejuures olid endid esimese klassi jaoks 
registreerinud ainult (1) 100 Õpilast. Kui praegu 
seatakse sisse ühiskool, siis ongi see, nagu Püha 
Isa ütleb, „kõlvatu“ vägivallapoliitika, kuid mitte 
vanemate tahtmise austamine. See oli vajaline, et

seda kord kõrgeimalt kiriklikult kohalt tervele 
maailmale teatati.

Kiri tõe armastajale.
(Järg.)

Hoopis suurem on hädaoht piiskopi 
til. Aja jooksul osutus vältimatuks arenemisekäi
guks, et piiskoplik autoriteet kandus ka ilmlikele 
aladele.

ame-

Huvitavat kirjeldust selle kohta annab C h r i s- 
topher Dawson kultuuri-ajaloolises teoses : 
„Die Gestaltung des Abendlandes."

Ta kirjutab : ,.Piiskop evis otsekui määratu
võimu oma piirkonnas. Ta oli ümbritsetud üliloo- 
muliku väärikuse hiilgusega ja ühtlasi oli ta võime 
tõesti rahvalik. . . Peale selle omas ta tunnustatud 
õigusvõimu mitte ainult vaimulikkude ja kirikuva- 
randuse üle, vaid ta oli ka kohtunik ja õigusmõistja 
igas juhtumis, milles paluti ta otsus, isegi siis, kui 
ilmlik kohus oli langetanud oma otsuse. Selle ta
gajärjel oli piiskopiamet ainukese võimuna hilise
mas riigis keiserliku ametikonna kõikehaaravale 
valitsemisahnusele vastukaaluks ja tõkkeks, üleolev - 
ametnik kohkus piiskoppi puudutamast."

Nii kirjutab Dawson vana Rooma keisririigi 
viimsest ajajärgust. Kuivõrd pidi piiskoplik 
võimkond samuti olukordade tõttu suurenema alles 
keskajal, mil tal oli mõju tervele hariduselule, — 
selgub asjaolust, et see kui ainuke tähtsaim amet 
jäi püsima poliitiliste murrangute keeristes. Kui 
suureks kiusatuseks pidi mõnel see amet olema, 
kui tal oli võimalus ühtlasi ilmlikuks vürstiks 
saada! Poliitilised võimud püüdsid seda rakendada 
oma teenistusse.

Hiiglaseks kasvas see hädaoht Kiriku kõrgei
male ametile. Paavstide kirikuriik 
näib paljudele juba nende võimuahnuse tõestus ole
vat. Paljas kirikuriigi olemasolu ei või seda su
gugi tõestada. Kirikuriigi olemasolu on tingitud 
ilmlikkude, poliitiliste võimude püüdeist teha kõr
geimat moraalset autoriteeti endale alluvaks Kas 
see oleks pidanud nende vastupidiste voolude tal
lermaaks saama ? Kirikuriigi mõte selgub ilmselt 
meie paavsti sõnadest Laterani lepingu 
puhul. Ta ütles :

„Püha Franciscusel oli just küllalt keha, et 
hinge temaga ühendud hoida. . . Suveräänne paavst 
evib ainelise territooriumi asjus täpselt niipalju, 
kui on vältimatult vajalik inimkonnahääks inimes
tele usaldatud vaimse võimu maksmapanemiseks. 
Me rõõmustame nähes oma valitsuse piirkonna nii 
kitsendatud olevat, et võib seda vaimsustatuks ni
metada. Ta peabki peetama vaimustatuks suure, 
üleva ja tõesti jumaliku vaimustuse läbi, mille toe
tamiseks ja teenimiseks ta on määratud."

Niisugune on Kiriku seisukoht „ilmliku võimu" 
asjus. Omades aga ilmliku riigi oma ülesannete 
täitmiseks, paavstid olid hädaohus kalduda siin
poolse maailma võimupüüdeile. Siin on tähelepan
dav, et mõnel paavstil oli mõnel ajal võimalus 
oma kirikuametit ilmlikuks valitsuseks ümber

31KIRIKU ELUNr. 4

H
--•

 P-

E
e
s

ti
 R

a
h

v
u

s
ra

a
m

a
tu

k
o

g
u

 d
ig

it
a

a
la

rh
ii

v
 D

IG
A

R



Nr. 432 KIRIKU ELU

muuta, — ent siiski seda kunagi ei ole katsutudki. 
Ei või ka tõestada, et nad ise katsusid inimlik
kude abinõudega poliitilist tähtsust saavutada. 
Lihtsalt selle tõttu, et nad moraalse autoriteedina 
mõjutasid meeli, said nad võimuteguriks ka poliiti
lises elus. —

Võib olla sain Teile veidi selgeks teha, mille 
poolest üksikute võimuahnus sai võimalikuks. Aga 
samuti kui Kirik ei tarvitanud inimlikke abinõusid

Kahjuks muutus arvustus hoopis teistsuguseks 
..usupuhastuse*' ja veelgi rohkem ..valgustatud maa
ilmavaatest" saadik. Siis hakati teda tarvitama 
Kiriku vastu. Voltaire võttis Bocaccio stiili ees
kujuks, teadmata, et isegi too renessanssiaegne 
luuletaju oli munkade hea sõber ja maeti nende 
juures.

..Inimlikul*' Kirikus on aga suur usuline 
tähtsus. Ta saab usu proovikiviks. Samuti kui 
inimlik Kristuse juures oli variseeridel skandaaliks, 
samuti oleks Kirik imetäheks, mille Kristus neile 
kunagi ei tahtnud anda, kui näiteks kõik paavs
tid oleksid olnud väljapaistvad pühakud.

Ta saaks siis suggestiivseks jõuks, millele üks
ki inimene ei saa vastu panna Aga usus ei oleks 
siis enam armuandi ja vaba otsust.

Dostojevski oli küll suur kirjanik ja (suurem) 
idealist. Aga inimese loomusele vastavana näib 
mulle tuntud meie aja kirjaniku Chestertoni ütelus: 
,,Kui Kristus asutas tähendusrikkal ajal oma seltsi, 
siis ta ei valinud nurgakiviks mitte vaimuteravat 
Paulust ega müstikut Johannest vaid ärajooksjat, 
uhkustajat ja argpüksi, ühesõnaga: inimest. Ja sel
lele kaljule ta on rajanud oma Kiriku ja põrgu 
väravad ei pea seda ära võitma. Kõik riigid läk
sid hukka põhimõttelise vea pärast, et nad olid 
asutatud vägevate inimeste poolt suurte inimeste 
jaoks. Aga see ajalooline kristlik Kirik, mis rajati 
nõrgale inimesele, on just sellepärast võitmatu. 
Sest miski ahel ei ole ta nõrgeimast lülist tuge- 
vam.“

poliitilise võimu saavutamiseks, vaid seda sai ene
sest mitterippuva arenemiskäigu läbi, nii on ta 
ise ametivõimu kurjasti tarvitamist hukka mõistnud. 
Kirikuliikmed pidasid igal ajal kõva võitlust selle 
vastu. Igal sajandil tõusis armastusest Kiriku 
vastu õhutatud reformaatoreid: Püha Franciscus, 
püha Ignatius jne. Terve eksituste arvustus ei 
kohkunud isegi paavstist tagasi.

Mulle meenub Dante „Põrgu“, mida mullu ehk 
nägite. Dante kirjeldab luulekujutelmas oma käiku 
läbi põrgu ja puhastustule taeva-teoses ,(Divina co- 
media“. Meile on üllatuseks, et see suurim krist
lik luuletaja näeb ka preestreid põrgus. Nad ripu
vad sügavais aukudes, pää allapoole, nii et ainult 
jalad paistavad leekidest välja . . . Hirmus vaade! 
Ja nende seas on kolm paavsti. Keskustelus luu
letajaga tunnistab üks oma süü ja saab kõva mee
leparanduse jutluse osaliseks. See on paavst B o* 
nifatius VIII, ja ta elab, kui teos ilmub avalik
kusele ! — Ma kujutlen, et tänavu maailma kuul
saim kirjanik annab lendlehe ühe elava riigimehe 

. vastu välja. Ärevus ei või suurem olla kui Dante 
ajal kõrgeima valitseva autoriteedi arvustusel. Ku
nagi ei ole laidetud ameti ja kohuse hooletusse
jätmist nii kohutavais värves ! See on ainult luu
letaja armastusest arusaadav, tema tõsisest hoolest 
oma Kiriku pärast.

Ega see avalik arvustus ei kõigutanud kaas
aegsete usku ja poolehoidu Kirikule. Siin ilmneb 
Urgk ristlaste veendumus, et temas 
«inimlikku** peab olema. Neil ei olnud eksi arva
must, et üksikute ametikandjate eksitused tuleb 
kirjutada Kiriku arvele.

Kuna meie ajal näib eriti tarvis olevat rõhu
tada vahet Kiriku ja tema esindajate vahel, —- 
vahe, mis katoliiklasel vanasti ja nüüdisajal on 
endastmõistetav asi,
Kirjale 1

Sügavaim jõud muidugi, millest Chesterton 
siin ei räägi, on Kirikus elav Kristus ise. Ja nii 
näib mulle üldse, et meie küsimuse lõplik lahen
dus peitub arusaamises Kristusest. Arusaamine 
sellest, et Kristus ühendab endas jumalikku ja 
inimlikku, et saada meie vahendajaks Jumala juu
res — see on ometi ..Lunastaja** nime mõte — see 
ainult viib meid ka täielisele arusaamisele Kristuse
Kirikust.

G. Stipa.

Eestist.
lubage mul vihjata Pühale Tallinn. Ajaloolasena tuntud J. Kleijntjens S. 1. Roo

mast külastas Eestit ajalooliste uurimiste otstarbel, 
kool kutsus seda teadlast külla. Riias veetis ta kolm nädalat 
ja pidas paljude kuulajate osavõtul ülikoolis rea huvitavaid 
loenguid. Samuti andis ta tõuke ajaloolise instituudi asutami
seks. See instituut tahab peamiselt välja anda avaldamata 
ürikute kogu, et nii luua alus objektiivseks ajalooliseks käsi 
teluks, eriti mis puutub Balti riikide ajalukku. Riia ülikool 
määras seks otstarbeks nimetamisväärse summa. Veel käes
oleva aasta kevadel peab ilmuma esimene köide prof. Kleijnt- 
jens‘i sulest. Eesti jaoks kavatsetakse asutada samalaadilist 
asutist, kuid siin puuduvad selleks veel vastavad võimalused.

Tartu : „Ühine Kirik", usundlik ajakiri, pühendatud
kirikuühtluse küsimusile, endine «Kiriku Elu" lisa, ilmub nüüd 
uues rüüs Tartus, Veski 1, trükikojas ,,Tungal**. Ilmunud on 
111 aastakäigu esimene sisurikas, moodsaid Idakiriku probleeme 
huvitavalt käsitlev number. — Saadaval Tartus, Veski 1, ka
toliku kiriklas, ja kõikjal katoliku preestrite käest. Hind 10 s.

Vaikse Nädala ja Ülestõusmise pühadel võttis 
rahvas rohkesti jumalateenistustest, tseremooniatest ja 
lauast osa. Eriti suur oli tung Ülestõusmise püha 
linnas. — Tartus kostsid neil pühil isa Berardi loodud kaunid 
helindid .Attollite" ja „Surrexit Pastor bonus“, misjuures ka 
eriti lastekoor näitas oma parimaid võimeid.

Riia üli-
Püha Paulus kirjutab väärnähtusist liturgilis- 

tes talitustes, mille juures preester ei näi olevat 
süütu (1 Kor. 11,20). Ilmutuste Raamatus kirjutab 
püha Johannes 7 inglile, s. t. piiskoppidele. Ta 
peab Pergamoni piiskoppi laitma rõveda ebajumala- 
teenistuse pärast (Apoc 3,1), Sardese piiskoppi sur
mapatu pärast (Apoe 3,1). Kas siis eksituste pärast, 
mis juhtusid Kirikus isegi kõrgemate ametikand
jate juures, ürgkristlased pidid Kirikut hukka 
mõistma V

Tänavu veel haaravad meid püha Augustiinuse 
pihtimised raamatus „Cor?fessiones“. Ta avaldab 
oma eksitused — ja siiski tohib ta usklikke täie 
autoriteediga juhatada ja üles kutsuda püüdmisele 
pühaduse poole!

Kui aus oli too ajastu! Teati, et Jumala armu- 
vägi hiilgab Kirikus eksituste süngel taustal veel 
heledamini.

armu- 
öösel faT

Trükitud ,Edu" trükikoja* Tallinnas, Vene tän. 16. 10. IV 1937. a.
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Tellimishind:
Aastas 0.75 senti, postiga 1 kr. Välismaale aastas Kr. 1.20.

Vaim on see, kes teeb elavaks66.
Heledad Nelipühi kellad helisevad nii võim

salt ja pidulikult. Nad laulavad üle mäe ja oru, 
üle linna ja küla, kiriku tornest alla rahvalt rah
vale, läbi tsiviliseeritud maade ja kaugele pimedu
se ja surmavarju valda. Nad helisevad kõikjale 
„Pühast Vaimust66, kes heljub veel kõrgemal inim
vaimust ja ajavaimust. Jumala Vaim on ta. Ju
mal on Vaim. Kord heljus see Vaim loomingu 
hommikul üle metsiku kaose. „Jumala Vaim hel
jus vete üle" ja sai loomingumaailm. Sajandeid 
hiljem ta heljus jällegi alla tulileeges, tulijõul, 
valgustades, soojendades, puhastades, sulatades, sü- 
titades. Ja sai uus maailm, lunastuse maailm, 
ristiusu maailm! Kõik loodi uuesti ja maa nägu 
uuendati.

Ainult sääl, kus on vaim, on tõelik elu. Ini
mene maksab ja suudab just nii palju, kui palju 
elab temas vaimu ja vaimu jõudu. Vaim on see, 
kes tõstab teda taeva kõrguseni üle looduse, kust 
ta sammub läbi, taevakõrguseni ka üle teda üm
britseva keha- ja elajamaailma. Sellel puudub 
vaim! Kus aga puudub vaim, sääl puudub kõrgeim 
ja tähtsaim. Inimene on õieti kaksikolend. Mul
last võetuna ei kaota tema meeleline osa iial tun
net selle maa poole. Vaim aga, see ülevalt tulnu, 
püüab ikka jälle üles poole, tõstab inimese üle aja 
ja ruumi kaugele, üles kõrgemaisse valdkondadesse.

Kui palju võib korda saata inimvaim 1 Kui 
palju ta on loonud ja saavutanud aegade ja sajan
dite jooksul! Kõik suured edusammud kaubandu
ses ja tööstuses, imetlusväärsed leiutised, tehnika 
ja liiklemiselu täiendus, teaduslik uuring, need 
on sama paljud tunnistajad inimliku vaimu võimule. 
Mõned salgavad vaimu, kuna teda ei nähta silma
dega ega katsuta kätega. Nagu võidaks sellepä
rast juba ühe sulejoonega ühe asja maailmast hoo
pis ära koristada 1 Vaimu ei nähta; mis aga või
dakse näha silmaga ja katsuda käega, need on 
vaimu võimsad tegutsemised, mis avalduvad kõik
jal. „Kel silmad on nägemiseks, see nähku!“

Sageli on keha ja vaim isekeskis vastolus. Ke
ha näeb vaevalt omavat jõudu pingutavate tööde 
ületamiseks. Kuid temas elab vaim, nii tugev, et 
ta oma valgusega helendab maad ja valgustab oma 
voorusega, hämmastab oma teadusega ja juhib oma 
valitsusandega. Igal ajal oli ja on jõuinimesi, kes 
täitsid terve maailma oma vaimu ja tahte võimuga. 
Ja siiski ei peaks olema vaimu! Uhkelt vaa
tab inimvaim kõiki oma võidusaavutusi: oma raud
teid ja aurikuid, oma telefoni ja telegraafi, oma 
loodusuuringuid ja röntgeni kiiri. Kas ta tunnus
tab küll sääljuures ühte kõrgemat vaimu enda 
üle? Või ütleb ta uhkes iseteadvuses: „Mul on 
küllalt minust enesest."

Kas salatakse sedagi ? Kas arvatakse, see 
Vaimu läkitus olevat vaid vaga muinaslugu? Aga 
maailmas seisab ometi tiks elav tõsiasi! Temas 
seisab loomingutees, mis räägib valjult Jumala 
Vaimu-Looja jõust. See on ristiusk, on Katoliku 
Kirik. Ainult Jumal võis tuua siia maailma risti

ja aidata teda võidule üle paganluse. Tema 
on teinud seda, Jumal Püha Vaim. Ta tuli tor
mis ja tulilõõmas, tõi valgust, jõudu ja armastust. 
See oli Jumala päev, mille õnnistus pidi minema 
läbi sajandite alati. Ta elab tänagi veel. Täna 
uueneb Vaimu läkitus. Et täna säraks kõikide 
vaimudesse Pühalt Vaimult valgust ja soojust, see 
on meie Nelipüha palve ja Nelipüha soov.

usu

„Kas, Valgus, lohutaja sa
Vaid tollal ilmusid ja hulgal’ tollel’?
Ei, kõikjale, kus troostita
On vaim, kus öö ja hämarus on hingel!
Ööl, õudsel, vaevlen rahuta:
Mind valgusta, et näeksin silmal, selgel! 

Sind ootan mai"
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Nr. 5KIRIKU ELU34

tüse laste ja perekonna, kodu ja maa vastu alta
rilt, s. t. Jumala armastusest. Kui see ei oleks nii, 
siis võiks temal lõppeda kannatlikkus ja kohuse
tunne, ja võiks juhtuda kõigekurvem juhtum, et ta 
jätab maha perekonna ja tõukab teda õnnetusse, 
näiliselt õigustatud välispidi kohtuniku otsuse läbi. 
Selle vastu peab seltskond ennast kaitsma, et päästa 
ema — ja ennast! Veel on aeg!

Kristlik ema on eesti rahva lootus ja uhkus. 
Kristlik ema on perekonna aluspõhi ja keskus, kodu 
ilu ja päike. Sellepärast olgu ta tänatud kõige 
südamlikumalt meie kõigi, kristliku seltskonna 
poolt, — Jumala nimel, Kiriku nimel, tema enda 
perekonna nimel. Tunnustades tema teeneid ja 
tänades tema kannatlikku, sangarlikku ja ustavat 
armastust tõotame, et meie kõik aitame kaasa, et 
ta ei näeks asjata vaeva oma lastekasvatuses, vaid 
tuleks Jumala auks ja kodumaa kasuks.

Maarjamaa kaitsjatar, püha Neitsi ja Jumala
ema Maria, võtku meie kristlikud emad oma hoole 
alla ka edaspidi! Nii anume, nii soovime, nii loo
dame !

Kristlik ema.
Emadepäeval, 9. mail, ja tervel maikuul pühen

datagu kogu meie mõtted ja tänud kristlikule 
emale 1 Õiglane ja ilus aade ühendab meid selles 
kogu maailma tundega ja taevast särab meile mai
kuul eriti heldelt aulise Jumalaema kuju.

Me rõhutame oma pidustusis «kristlikku" ema. 
Kui 9. mail pühitsetakse 15. üleriiklik emadepäev, 
mille sihiks on perekonna ja kodu mõtte pühitse- 

ei tunne endid lahutatuna sellestmine, sus me 
üldisest mõttest, vaid me süvendame ja täiendame 
ja väljendame ka, et meie perekonnad ja kodud 
peavad tingimata olema kristlikud.

Kõik emad tervel maal on kristlased. See on 
meie kultuuri oluline tunnus, milleta see kultuur 
peaks muutuma väärkultuuriks või isegi barbaar
suseks.

Meie perekonnaemad peavad sihikindlad ja 
teadlikud olema oma ristiusus. Mitteristiusu vastu 
kaitsevad endid Õigusega terved rahvad, valeristi- 
usku nad põlgavad.

Mittekristlikult mõtlev ema võiks meile suu
reks hädaohuks osutuda.

P. Robert O. Cap.

Või peavad meid alles võõrad näited õpetama? 
Katsutakse siin ja sääl ristiusuta läbi tulla. Ja 
milline järeldus? Emarüpp, see eluallikas, muutub 
surmapaigaks, mängukanniks antakse lastele püssid, 
usu asemel pakutakse pääliskaudset eetikat ja lii
aldatud isekust era- ja avalikus elus. Ja juhul, et 
niisugune rahvapõlv tõesti õnnetuseks kasvaks suu
reks, siis see põlv annab surma või meeleheitluses 
otsib ja leiab surma. See on siis ebakristliku elu 
lõpp.

Katoliku Kiriku võlu.
IV.

Ta rahuldab ihaldust usundlike elamuste 
järele.
(Järg)

Mitmesugustest vaadetest Kristusele ja nende 
vastuolust järgneb prof. Heimi järele ka „mitme- 
sugune vastus usundi praktilisele põhialusele: Kui
das võime meie Jumalat leida? Kus on see tee, et 
leida rahu oma hingele ? Mida tuleb teha, et viia 
inimest üles Jumala ja Kristuse juurde ?“ (lk. 58). 
Nõnda tuletab H. mitmesugusest Kristuse kujutelust 
erisuse, vahe katoliikliku ja protestantliku vaga
duse vahel.

Meie emad on paremad, nad on ju kristlased. 
Nad ühendavad taeva ja maa ja toovad meile — 
vastavalt oma jõule — paradiisi tagasi. Esiteks 
lapsesüütuse ja ristimissüütuse paradiisi! Ükski 
ühing, ükski kool, ükski õpetus või ideoloogia õil
sast inimusest ei tohi karistamatult puudutada 
selle süütuse hüvangut, ilma et ema ei hoiaks vastu 
Issanda sõna: .Häda sellele, kes pahandab . . . 
sellele oleks parem, et . . .“

Aga sääl peab seltskond aitama krist
likku ema! Ta peab eemaldama kõike, mis võib 
meelitada hukatusele lapsehinge, kinost ja teatrist, 
koolist ja koosolekuist, ajakirjust ja kunstist, kõrt
sist ja salongist, seinakuulutusist ja nõndanimeta
tud „perekonnaajakirjust“, pidustusist ja lõbustu
sist. Avalikkus peab endale hankima puhast sü
dametunnistust, siis kristlikul emal pole nii üli
inimlikult rasket tööd laste kasvatamisel. Üks

2. Katoliiklik ja protestantlik vagadus.
. -Kui

nõnda, vastavalt katoliiklaste arusaamisele Kristu
sest, seisame juba praegu Kristuse ilmliku võimu, 
maailma üle valitsemise ajastus, siis me võtame 
Jumala, abstraktse maailma ja kõik, mis meil 
Kristuses olemas, juba nüüd vastu kõigi nende 
elundite varal, mille kaudu meie laseme vallutaval 
võimul avaldada endile mõju" (lk. 59).

Vastavalt sellele seatakse elamus, mida katoliiklane tunneb 
näiteks pontifikaalse missa ajal Roomas, võrdsele astmele isa
maalase elamusega, kui tema vürst suure au ja hiilgusega tuleb 
tema linna. Kui Kristuse valitsemine maailma üle on juba meil 
käes, siis .tunneb kõik meie sees vabanemist surve alt ja 
paneb võidurõõmul hõiskama täis igatsust . . . sellest siis ka 
paavstluse kaasakiskuv võlu* (Ihk. 60).

Aga mitte ainult paavstluse läbielamist ei 
tõlgendata võimuavalduse läbielamiseks, vaid seda 
tehakse ka Jumala-elamusega.

a) Katoliiklik vagadus. meie

rõõmus päev aastal — emadepäev — ei suuda petta 
kristliku 
eest lapsed on kaitstud.

Meie emad tahavad ka oma lapsi kinnitada 
usus, see tähendab Jumala truus teenistuses. Kuu
leb laps koolis harva, või ainult ametliku usuõpe
taja suust midagi Jumalast, siis tal tekib mulje, et 
see Jumal ja tema usk olevat midagi siiski kõrva
list, võib-olla isegi üleliigset või koormavat. Ka 
emadepäeval me ei tahaks petta kristlikku ema 
tühjade sõnadega tõsise vastuse üle, mis tal on 
Jumala ees. Kristlik ema on sütitanud oma armas-

silmi raskete kahjude üle, milledeema
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Ä < I. mail /.9J/.
praegu valitsev paavst .Pius 

I) (S()-aastaseks
ja kogudused soonivat) Kristuse asetäitjale

Jumala heldust ja õnnistust.

XlJ ema Pühadus,

saa
( osti katoliiklaste uletnfiarjt püül

„ tümal hoidku teda, elustagu teda ja tehku teda õndsaks !“ 
(kirikupalve)

35KIRIKU ELUNr. 5

jesuiitide ordu õpetajate poolt soovitatakse kui 
vaimset sõnakuulmise harjutust" (lk. 73). 
Selles nähakse katset kustutada ära „meie vaimu 
valgust, milles üksipäinis meie suudame Jumalat 
näha ja astuda temaga ühendusse* (lk. 73.)

Pärast seda kui katoliiklaste usuelu on nõnda 
kujutatud kui mitte-usundlik joovastus, kui vaimu 
tegevuse allarõhumine, mõistuse valguse kustuta
mine, on endastmõistetav, et vaimselt vaba inimene 
peab selle kalduvuse Katoliku Kirikus usundliku 
elamuse poole, mida ta tunneb kui Katoliku Kiriku 
võlu, kindlasti lükkama tagasi kui suure pettumuse, 
kui saatanliku kiusatuse.

„Kui asi nõnda, siis võime meie inimesed, kõigi oma 
hingekeeltega, millega meie võtame vastu võimumuljeid, ka 
Jumalat tunnustada ja vastu võtta, oma iludusmeelega, 
sünnipärase austuse ja imetlusega kõigi võimuavalduste vastu, 

müstilise meelega kõige vastu, mis meid joovastab ja 
kaasa kisub" (Ihk. 60).

Usundlikku elamust Katoliku Kirikus võrrel
dakse sellepärast otse joovastusega.

See joobumus võib olla mitmetaolist laadi, „madalam, 
kõrgem ja kõige kõrgem" (Ihk. 64), mille juures siis usuelu 
madalaimaid astmeid võrreldakse «joobumusega alkoholi ehk 
eetri läbi* (lk. 65) ja .hashishi ehk narkoosi läbi' (Ihk. 61), 
kuna kõrgemat astet võrreldakse umbes «oivalise muusika* 
esteetilise naudinguga ja ekstaasi nimetatakse .taevalikuks 
joovastuseks", .usundlikuks joobumuseks". Ja kõike seda nime
tatakse .müstikaks*: .Kui müstiline joovastus tuleb minu peale 
ja tõmbab mind kaasa nagu jõevool, nõnda et mul õndsas 
joobumuses kaovad kõik meeled" (Ihk. 61).

Edasi väidab, H. et seda igatsust müstilise ela
muse järele olevat leida igas katoliiklases.

„Ka lihtne vaga, usklik inimene, kui ta armulaual põlvi
tab pingil ja magus värin läbistab ta hinge sel ajal, kui prees
ter paneb temale Hostia suhu, loodab vähemalt natukegi sellest 
unio mystica’st läbi elada".

Selles püüdlemises usundliku, „müstilise“ ila- 
poole näeb kristluse iseloomustavat põhijoont.

Sellepärast ta ka ütleb, et need isikud, kellel leidub seda 
kalduvust müstilise elamuse poole, seda „harrast unistust", .on 

ügavas südame põhjas katoliiklased, kuigi nad on jäänud 
protestandiusu kirikusse, nagu näiteks Goethe ja Schleiermach- 
er* (Ihk. 65).

Müstilises elamuses on vaimu tegevus H. arvates 
täiesti lülitatud välja. H. näeb seal koguni vaimse 
elu mahasurumist. „Vaimset elu . . . saab alla 
rõhuda selle läbi, et meie langeme alavaimse hä- 

seisundisse“ (lk. 73). Järjekindlalt ta ise
loomustab neid müstilisi elamusi kui täiesti mitte- 
usundlikke elamusi.

.Need müstilised seisundid võivad omada kõrget kunsti
list väärtust, nad võivad peale selle olla ka valuvaigistavaks 
ravivahendiks, võivad avaldada rahustavat mõju, nagu tervistav 
morfiumi süstimine avaldab seda haigele, kuid Jumalaga ei ole 
neil midagi enam tegemist" (Ihk. 69).

Teist vaimuelu mahasurumise viisi 
Katoliku Kirikus näeb H. selles, et katoliiklane oma 
„alistumises autoriteedile usu asjus ... harjub 
pidama midagi õigeks ja tõeks, millest 
ei ole saadud aru" (lk. 73), kuna protestandi juu
res tema hinge raskusepunkt „seisab mõtlemise 

toimingus" (lk. 73 H. leiab kogüni, see 
alistumine autoriteedile olevat katoliiklase juures 
nii suur, et „isegi selgeim mõte, mis täieliku tõeks- 
tundega läbi mõeldud, võidakse iga silmapilk viia 
sellele ohvriks" (lk. 70).

Kolmandat vaimuelu hävitamisviisi näeb H. 
„nõndanimetatud enese pimestamises, nagu seda

oma

oma

b) Protestantlik vagadus. Vastan- 
dina katoliiklase usundlikule elamusele, mida Heim 
iseloomustab kui võimu-elamust, tähendab, väljas- 
poolt tekitatud elamust, kujutatakse protestandi 
usundlikku elamust, protestantlikku jumala-leidmist 
kui puht sisemist toimingut.

.Meie leiame Jumala mitte mõne võimuavalduse surutise 
all, mis meid paiskab maha ja tõmbab kaasa. Tee Jumala juurde 
läheb ainult südametunnistuse, siseteaduse kaudu* (lk. 61). 
.Jumala leidmine on alati üksildane vaimu toiming*, .mille 
juures meie viibime täielikus üksilduses enesega", ,see on akt, 
mis toimub Jumala ja minu südametunnistuse vahel* (lk. 63).

See sisemine toiming, see südametunnistus- 
kogemus on koguni teissugust laadi „kui võimumul- 
jed ja kõik müstilised joobumuse seisundid* (lk. 62.) 
Seda peetakse nii tugevaks sisemiseks elamuseks, et 
kõik võimuelamused tema kõrval näivad tühistena.

muse

oma s

„Meie jõuame Jumala juurde ainult oma südametunnistuse 
sedavõrd tugev, et kõik maailma ja 

tema kõrval täiesti tühised"
vapustuse läbi, mis on 
õnnemaitsmisetungi mõjutused on
(lk. 61).

maruse

Katoliiklase usundlikule elamusele kui mingile 
joovastuse läbielamisele seatakse vastu protestandi 
usundlik elamus, mida peetakse vaimu, täpsamalt 
öeldud, mõistuse toiminguks.

.Meie saame jõuda Jumala juurde ainult selge vaimu
tegevuse läbi . . . mitte aga vaimse joobumuse läbi* (lk. 63). 
.Kus joovastus on peaasjaks, seal on kujutlus, tõdede mõistmine 
ja nende tunnetamine ning sõnade vastuvõtmine teisejärguliseks 
tegevuseks" (lk. 69). Nõnda siis 
mõistuse toiminguga, tõdede tunnetamisega, Jumala sisemise 
sõna mõistmise ja vastuvõtmisega. «Meie leiame nõnda Jumala .. . 
ainult tema sõna vaimse tajumise läbi* (lk. 63).
Teisal nimetatakse seda toimingut „tõe tunneta
miseks ja südametunnistuse kogemuseks". Ja selles 
mõistuse elemendis nähakse protestantliku vagaduse 
tüüpilist põhijoont.

«Veendumus, et Jumalat saab palveldada üksnes vaimus, 
ainult sõna tajumise ja vastuvõtmise läbi, on iseloomustav tüü
pilise protestandi vaimuelu, vaimse suuna kohta" (lk. 93.) Kui 
seega H. järele meie vaimu mõtlemisvõime omab Katoliku

siin järjelikult tegemiston

vaimses
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Jumala leidmine algab küll mõistuse toiminguga, 
kuid jõuab täiusele andumuse, armastuse toimingus. 
Sellepärast ei ole mitte tunnetamine inimeses kõige 
kõrgem ja ülim, vaid sellest tunnetamisest tekki
nud armastus.

Kui usuelu raskusepunkti nähakse mõistuses, 
siis peab paratamatult ka usk lakkama tegevust 
avaldamast seal, kus arusaamine lõpeb ja saladus 
algab. Paratamatult saab siis usundlikus elamuses 
ratsionalistlik element, mis selles „tüüpilises pro
testantismis" leida, oluliseks elemendiks, ja kõik 
usundlikud tõed, kogu ilmutusteadvuse usund, sel 
määral mil ta varjab eneses saladusi, tuleb siis 
lükata tagasi.

Kuid ei usus saladustesse ega usus autoritee- 
disse ei tohi näha vaimu allasurumist. Mõistusel 
on katoliku usus niihästi praeambula fidei (usu 
põhialuste) tunnetamises kui ka igas üksikus usu- 
aktis oluline tähtsus. Kuid otsustav üksiku ilmuta
tud tõe vastuvõtmise kohta ei ole mitte sisemise 
hädatarvilikkuse tajumine (see oleks teadmine ja 
mitte usk), vaid Jumala resp. Kiriku autoriteedi 
tajumine. Seega tuleb enam kui kahelda, et inimene 
võiks autoriteedi pärast olla sunnitud loobuma oma 
tunnetusest, mille ta on täieliku selgusega läbi 
mõelnud ja omaks võtnud. Ei usus autoriteedisse 
ega jesuiitide sõnakuulmises, millest H. on valesti 
saanud aru, ei ole leida vaimu pimestamist, selle 
valguse kustutamist, milles meie tunneme Jumala 
ära.

Kirikus ainult teisejärgulist tähtsust ja „ dogmaatiline mõtlemine 
ci seisa kunagi hinge raskusepunktis", siis protestantide vaa
dete järgi asetub „raskuscpunkt mõtlemise protsessis* (lk 69).

Kuna Hei mi vaadete järgi katoliiklase usu
elus on kiriklikul autoriteedil otsustav tähtsus, 
kannab protestant ise vastutust oma tegude eest, 
ja „ei ükski Kiriku autoriteet, ükski inimlik pihtiisa 
ei saa mind sellest vastutusest vabastada" (lk. 63).

.Siin ei saa mind aidata ükski inimene, ükski sõber ega 
nõuandja, ükski autoriteet, olgu see viimane nii kõrge kui 
tahes. Nemad võivad mind küll saata kuni künniseni, läveni, 
peavad aga otsustaval hetkel jätma mind üksi* (lk. 63). .Ju
malat võib leida ainuüksi kohutatud, hirmutatud südametunnis
tuse läbi, mitte aga kõlblalt ükskõikse, loiu võimuelamuse ja 
autoriteedile alistumise läbi" (lk. 64).

Vaimse elu kolmekordse allasurumise, millest 
H. kõneleb katoliikliku vagaduse juures, peab pro
testant seega „lükkama tagasi kui kardetava takis
tuse meie läbikäimises Jumalaga" (lk. 73).

.Kõigi nende vahendite varal meie kustutame ära tule, 
milles üksi võime Jumalat näha ja astuda temaga läbikäimi
sesse, kustutame ära vaimu selguse ja teadvuse heleduse"
(lk. 73).

c) Arvustavaid märkmeid. Meie ei 
taha siin hakata lähemalt arutama, mil määral on 
protestantlik vagadus eespool joonistatud õigesti. 
Aga kui see on tõsi, et ka protestandiusus leidub 
inimesi, kelle vagadus on oma sügavuses katoliiklik, 
siis oleks küll huvitav küsida, kui palju on selli
seid „katoliiklikke protestante" tänapäeval protes- 
tandi-usus leida ja kui suur on seal „tüüpiliste 
protestantide" arv.

Kuidas ka ei oleks, igatahes tuleb prof. Heimi 
poolt joonistatud usundlikku tüüpi pidada ühekülg
seks usundlikuks tüübiks. Või peaks siis tõesti 
protestantide hulgas leiduma palju selliseid isikuid, 
keda Jumala usundlik elamus on põrutanud nii 
tugevasti, et nad on ükskõiksed, loiud mitte ainult 
„kõigi maailma võimusurutiste vastu" vaid koguni 
^igasuguse Õnnemaitsmise tungi vastu" (lk. 61). 
„Kas ei ole siin joonistatud abstraktne usundlik 
tüüp ? Ja kas ei peitu vagaduse mõiste piiramises 
ühe teatava inimtüübiga, „protestandiusku inimes
tega", kristliku vagaduse ulatuse kitsendamine? 
Kristlik vagadus peaks ju ometi maksev olema 
kõigi inimtüüpide kohta!

Vagaduse mõiste piiramist võib näha ka selles, 
et raskusepunkt asetatakse mõtlemisele, mõistuse 
toimingule. Küll nõustub ka Katoliku Kirik sellega, 
et usundlik elamus on hinge sisemine toiming, 
hinge üksildane kokkusaamine Jumalaga. Kuid H. 
eksib, kui ta arvab, et siin astuvat katoliiklase 
juures Kiriku autoriteet hinge ja Jumala vahel, 
võtvat pihtiisa kaudu inimeselt vastutuse ära. Kato
liiklane kannab seda sisemist vastutust täiesti ük
sinda, „seal ei astu keegi teine tema 'eest välja". 
Kuid selle poolest eksib H. usuelu olemuse hinda
mises, et ta selles inimese sisemises kokkusaamises 
Jumalaga näeb ainult mõistuse toimingut, tõe, 
„Jumala sõna" mõistmist ja tunnetamist. Usuelu 
raskusepunkt ei asetu mitte tõe mõistmises ja tun
netamises, Jumala leidmine ei ole mitte ainult Ju
mala tunnetamine, vaid ta on andumine Jumalale. 
Jakobuse Kiri ütleb: „Ka kurjad vaimud usuvad 
ja värisevad" (Jak. 2—19). See tähendab : Siin on 
küll olemas Jumala tunnetamine ja kahtlemata ka 
Jumala jaatamine, kuid puudub andumus, armastus.

Kõige raskemini aga eksib prof. Heim kato
liikliku religiositeedi hindamisel, kui ta katoliik
lase usundliku elamuse peab nagu mingiks välise 
võimu poolt esile kutsutud elamuseks, mingiks 
joovastuseks. Kui vähe saab ta katoliiklase usund
likust elamusest aru, selgub ka tema väitest, et iga 
usklik katoliiklane taotlevat püha Altari Sakramendi 
vastuvõtmisel ühel ehk teisel viisil sellist müstilist 
Jumala-elamust, usundlikku joobumust. Kes võimu- 
elamusi ehk esteetilisi naudinguid, näiteks muusika 
kuulamisel, nimetab müstilisteks elamusteks ja seab 
neid samale astmele usundlikkude elamustega, sellel 
on pärismüstika olemus jäänud täiesti varjatuks. 
Kui Heim vahest sellepärast kujutab katoliiklase 
usundlikku elamust ühekülgselt, tunnete seisukohalt, 
et seda selgemini tõsta esile tema vastuolu protes
tandi usundliku elamusega, siis ta jätab kahe silma 
vahele, et igas ehtsas usulises läbielamises, isegi 
ekstaasis, on mõistusel, tunnetusel oluline tähtsus.

Usundliku elamuse saladus katoliiklaste juures 
ei seisa üldse mitte ebaselges, joovastusetaolises 
enesekaotamises mingile välise võimu poolt aval
datud, väljaspoolt tulevale mõjutusele, sama vähe 
ka välise asja läbielamises, vaid ta on oma süga
vuses sisemine elamus, enese sisemine kohtumine 
Jumalaga, sisemine kokkupuutumine, koguni ühine
mine Jumalaga. Seda usundlikku elamust ei põh
justa ei välised mõjutused ega autosuggestioon, 
enesemõjutus, vaid seda teeb ühtekuuluvus sakra- 
mentaalse Kristusega, kes Katoliku Kirikus elab, 
ja kes protestantlikul kirikul puudub \ Kellel seda 
tunnetust ei ole, see kõneleb paratamatult otsekui 
pime kõneleb värvidest, sellel läheb tahes ehk 
tahtmata samuti nagu juutidel nelipühil (Apostl. 2, 
13), kui nad ülima usundliku elamuse pidasid
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^joobumuseks". See otsib paratamatult küsimuse ja ühtlasi kommunistliku ja usuvastase propaganda 
selgitamiseks võrdlusi, mis teadjal näivad nende rohkust, võib järeldada, et ligemad maad kõmmu- 
asjade mõnitamisena, teotamisena, mille tõelikkust nistliku pöörde võimalusele on käesoleval hetkel 
ta päev päeva järele saab tunda ja läbi elada. Tšehhi ja Prantsuse. Siinkohal olgu sedastatud 
Teadja näeb ja elab ka iga päev läbi seda tõelik- mõned oimad, 
kust, mis isegi väljaspool seisjat tõmbab enese ligi L’ Humantite
nagu salapärane võim mis mõjub temale nagu
võlu, mille järele tema hing oma sügavuses igatseb. eks pAvant-Garde evis 1934. a. 10. tuhandelise päevase 
Teadjale ei ole usundlik elamus katolitsismis mitte läbikäigu, kuid 1936. a. juba 43.000 Enamuses Euroopa maist 
kujuteluks, vaid suurepäraseks, õnnestavaks tõe- ilmub .Nõukogude Sõprade Ühingult* kuukiri Kaasaegne 
lilrlrinrln Vene. Vastavalt iga riigi kultuureludele on selle ajakirja

välisvorm ka erisugune — lihtsamast luksuslikuni. Prantsuse 
väljaanne, evides suurepärast graafilist välimust, ilmus 1934. a. 
50-000 eksemplaris, 1935. a. aga ulatus see arv juba 146.000-ni. 
Kui noile tõikadele lisada veel kommunistliku erakonna and
med, milliseist selgub, kuivõrt suur on Prantsusmaal nende 
haritlaste (eriti kooliõpetajate) protsent, kes tegelikult kuulu
vad kommunistlikusse erakonda, siis võib otsustada, milline 
ebakindel olukord võib käesoleval ajal valitseda Prantsusmaal.

Pole võimalik, ega ka siinkohal tarvilik, kir
jeldada kõiki üksikasju; siinkohal tahaksin uuesti 
kinnistada järeldusi ja vaatluse lõpptulemusi. Kom
munistliku propaganda näitekujuks on kasutatud 
Inglismaa. Instruktiivseil tabeleil ja graafikuil on 
esitatud kommunistliku erakonna kogu seesmine 
tegevus selles riigis. Paneb imestama see propa
ganda ulatus, meisterlikkus, milline ilmneb orga
nisatsioonide võrku püüdmises, tööliste nn. valgus
tamises. Kogu see juhtimine toimub erakonna 
keskuselt Inglismaal, milline omakorda allub Mosk
vale. Kogu propaganda piirdub 15 ühinguga, mil
liste tegevuse iseloom on antikapitalistlik, antifa- 
šistlik, patsifistlik. Fašism ja sõda — need on 
peamised hirmutused, millised Moskva esitab fleg
maatilisele, demokraatiliselt mõtlevale ja rahuihal- 
davale (peatingimus kaubanduse arenemiseks) ing
lasele. Kommunistliku erakonna kõrval on „Briti 
Äntiimpeeriumi Liiga*, «Noorte Kommunistide 
Liiga", „Noorte Pioneeride Ühing*, «Nõukogude 
Sõprade Liit", «Töökaitse Ühing", «Inglise Töö
liste Spordiföderatsioon", „Inglise Vabamõtlejate 
Liiga", .Patsifistide Ühing" jne. jne.

Imestama paneb propaganda suurus ja ulatus, 
töö, kapitali, hullumeelse energia hulk, millised 
paigutab sellesse lõhkuvasse tegevusse Nõukogude 
Vene ja ta sõbrad. Väga tihti kuuldub optimistide 
hääli, kes just neid kommunistliku propaganda ko
lossaalseid mõõte peavad kommunismi nõrkuse tähi
seks. Väljaspool Venet, osa Hiinat, Mehhikot ja 
värskelt — väljaspool Hispaaniat, ei olevat õnnes
tunud Nõukogudele süüdata maailma; seega me 
võivat uskuda, et nad seda ei suuda edaspidigi. 
Institutum Orientale Näitus juhatab aga meid tei- 
sile mõtteile. Õieti peaks väitma, et kommunism 
saavutab ikka suuremaid tulemusi. On likvideeri
tud paljudes mais sotsialistide erakonnad, kuid 
tõusevad nende varemeile kommunistlikud. Et ta
juda hädaohu suurust kogu tema tõelikkuses, tuleb 
tähelepanu pöörata maailma suurele kuristikule, 
milline eraldab Lääne inimese ilmavaadet bolše- 
vismi ilmavaatest. Bolševismi truuks saatjaks on 
täielik kõigi meie vaadete ümberpaiskamine, meie 
individuaalse, perekonna, ühiskondliku ja riigielu 
aluste kõigutamine. Kommunismi sülle langevad 
ilma suurema hingelise võitluseta ainult kerge
meelsed või inimesed, kel pole midagi kaotada. Ja 
just kaasaegne majandusekriis kasvatab massiliselt

kommunistliku erakonna häälekandja

Kaks pressi»äitust 
Roomas.

ii.
Et olund tõesti selline, seda tõendab teine 

kommunistliku-jumalavastaserooma näitus 
pressi näitus. See näitus oli korraldatud Insti
tutum Orientale’s. Juba mitme aasta eest 
on sealsamas asutatud tsentrum, millise ülesandeks 
on säilitada kogu maailma kommunismi ja usuvas
tase tegevuse dokumentaalset materjali, 
tsentrumi juhiks on P. J. L e d i t, kellele kaastöö
liseks on hiljuti tulnud üle kogu Saksa kuulus 
„hitlerivastane“ P. Muckermann.

Evides kaastöölisi ja kirjasaatjaid üle kogu 
maailma, nimetatud tsentrum saab neilt teateid ja 
peamiselt kallist tõendusmaterjali ajalehtede, aja
kirjade, brošüüride, raamatute, illustratsioonide 
näol. Selles materjalist oli korraldatud ühel ajal 
Rahvusvahelise Katoliiklike Ajakir
janike Kongressiga eranäitus, milline ava
tud teatavail mõjuvail põhjusil ainult palutuile 
külalisile. See näitus täiendas lõpmata tabavalt 
Vatikani oma.

Ja nõnda, peale üldist pealiskaudset vaadet 
ilmnes otsekohe ebatavalise selgusega, et kus kato
liiklus on tugevaim, seal on usuvastane ja kom
munistlik press nõrgim ja ümberpöördult. Parimad 
näited selleks on üheltpoolt Hollandi ja teisalt 
Hispaania. Ja, taas mõistab ka asjatundmatu eu
rooplane neid sündmusi, milliste mängulavaks on 
Hispaania juba 3 aastat ja eriti alates möödunud 
aasta juulist. Nood sündmused saavad ebatavalise 
iseloomustuse sellel viimasel näitusel. Peale tut
vumist eksponaatidega ilmneb kahtlematult His
paania praegune olukord endastmõistetavana, teist 
asjakäiku oleks võinud vaevalt oodata. Kodusõja 
puhkemise eel ilmus Hispaanias täiesti seaduslikult 
usuvastaseid ajakirju «ainult" 146; .hoolitseti" 
laste ja täiskasvanute, maarahva ja haritlaskonna 
kasvatamise ning vaimunälja rahuldamise eest. 
Kui nüüd tähelepanu pöörata vahendeile, millised 
kasutati nii ohtralt Kiriku pilkamiseks, naeruvää
ristamiseks ja vaimulike tõrvamiseks, on need va
hendid peagu ületanud võimalikkuse piirid. Mõne 
ajakirjakese numbri lehitsemise järele mõistab ini
mene kirikute põletamist, preestrite tapmist jne.— 
psühholoogiline mõistatus on lahendatud.

Arvestades Hispaania ja Mehhiko «eeskujusid"

Selle
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ruldane saavutiste ja puuduste, tugevuse ja nõr
kuse revüü!

Elame kahe hiiglajõu vahel: Kristuse ja 
kommunismi ajastul. Katoliikliku publitsistika 
ülevaks ülesandeks jääb toetada inimesi, et nad 
otsustaksid käia ainult Kristuse rajal.
Roomas, 6. märtsil 1937.

selliseid lahkujaid. Et jõuda rahulikult, refleksiiv
selt kommunismi, tuleb käia lõpmata pikka rada 
usust Jumalasse ateismini, läänekultuurist idanihi- 
lismini, usust vaimulikesse varadesse usuni ainsasse 
mateeriasse. Ja just too hullumeelne, mittemidagi 
arvestav kommunismi propaganda aitab nii palju- 
judele inimesile tagajärjerikkalt sooritada seda 
vaevarikast teed. Ta evib esmajärgulise aparaadi, 
määratu suured kapitalid ja võrreldamatud tege- 
vusemeetodid. Ta oskab imehästi kasutada isegi 
nende teeneid, kes puhtsüdamlikult eemale hoia
vad kommunismist. Iga ühiskondlik pahe, riikliku 
bürokraatia külm tundmusetus igapäevase lihtini
mese vastu, suured direktorite ja juhatuste palgad, 
pillav ja lõbus «omajate" elu ja peamiselt kõik 
nood igasuguste vaimu- ja usutunnistuste faux 
p a s lähendavad bolševismi võitu . . .

Vaadeldes ja analüüsides paljude tundide jook
sul kommunistlik-usuvastase propaganda näituse 
seesmist mõtet, jõudsin tulemusile, milliseile olid 
jõudnud juba paljud enne mind. Inimesist, keda 
mul oli võimalus kõnetada, olid eriliselt löödud 
diplomaadid, riikide saadikud, konsulid jne. Mit
med tunnistasid puhtsüdamlikult, et see näitus on 
neile tõeliseks ilmutuseks. Nende imestus ja rõ
hutud olek on seletatav. Meie nagu teaksime selle 
propaganda olemasolust, aga selle suurus saab 
tõeliku ilme ainult siis, kui asjatundlikult kogu
takse materjal ja esitatakse selle täies suuruses.

Kahjuks tuleb paiguti tegeleda isegi astronoomiliste arvu
dega, eriti siis, kui vaatleme Nõukogude Vene sisepressi. Ve
nes ilmub igapäev 10.000 eriajalehte 86 keeles 47-miljonilise 
eksemplaride arvuga Komsomolide ajakirjad ilmuvad 43 mil
jonis. „Antireligiosnik“-„Usuvastane* — 67-tuhandes ja „Bez- 
božnik“-„ Jumalatu" 1.300.000. Marksismi klassikuid on ilmunud 
juba 24.300.000 eksemplari.

Haruldaselt huvitavateni mõttetulemusteni võib 
inimene samuti jõuda, analüüsides kommunistliku 
ja usuvastase propaganda seesmist mõtet ja vorme. 
Näitusel esitatud ajakirjade aastakäigud ja arvukad 
propaganda illustratsioonid ilmutavad kogu süs
teemi. Näitusel kogutud materjali alusel võiks 
kirjutada erilised uurimused. Meie „Kiriku Elu“ 
tagasihoidlikud mõõdud ei luba mulle pikemalt 
peatuda sellel küsimusel.

Selle propaganda edu saladus peitub kahtle
matult ta vormilisis „voorusis“: laim, pettus ja 
sõim on esitatud rabaval, haruldaselt plastilisel, 
sugestiivsel kujul. Meil on palju Õppida punaseilt 
agitaatoreilt nii anduvuse kui ka energia ja leid
likkuse alalt.

Meiega on tõde; meil on tarvis ainult otsida 
vastavaid suggestiivseid vorme selle tõe esitami
seks ! See nõue peab kasutust leidma nii kiriku 
õpetusis kui ka ajakirjanduses. Ja viimases just 
eriti 1 Ajalehed, populaarsed ajakirjad ja peamiselt 
pisibrošüürid, lendlehed sajatuhandeis levitatuina, 
millised esitaksid lühidalt, huvitavalt ja väljendus
rikkalt sisu . . . see oleks tänulik tööpõld! Raa
mat on tänapäev kallis, raamatut arvestada — see 
on liiaks raske; brošüürike, kuju — need tungivad 
sinna, kuhu ei pääse raamat ega preestri sõna.

Sellises sihis peaks käima kõikide katoliiklik
kude väljastajate asutiste töö.

Need on järeldused, milliseid inimesele taht
matult peale sunnivad kaks Rooma näitust! Ha

Aleksander Kurtna.

Protestantide seisukoht 
paavsti ringkirjade vastu.

Ajaleht „Magyar Hirlap“, mis palus Ungari 
kiriklikelt aukandjailt nende esitatud usuühingute 
nimel väljendusi vihkamise- ja barbaarsuse- 
liikumise hävitavuse kohta, avaldas oma ülestõus
mispüha numbris evangeelse riigipiiskop Aleksander 
Raffay vastuse, kes enda juures toiminud usutlemi
sel muuseas vastas ka küsimusele, kuidas mõtleb 
evangeli kirik paavsti ringkirja „Põleva murega" 
kohta. Piiskop Raffay seletused on tähelepanuvää
rivad ja väga tähtsad :

«Vapustav ja meeleheitele ajav on asjaolu, et 
pärast kahetuhandeaastast minevikku suurima krist
liku kiriku pää on sunnitud kuulutama kristliku 
rahva ees üldseid ja algelisi kristlikke 
Õpetusi ja tõdesid. Entsüklikas ettetulevad 
laused, mis rõhutavalt vastu astuvad rahvussotsiaal- 
sele kirikupoliitikale, on sedalaadi, et neile alla 
kirjutada võib iga ristiusu ühing. Hinge ja usu 
vabaduse nimel astub paavst maailma avalikkuse 
ette ja annab aru saksa katolitsismile tehtud tu- 
handelaadilisest tagakiusamisest.

Meie poleks üldse protestandid, kui me ei 
ühineks Katoliku Kiriku ülempää vapustavate 
sõnadega, milledes ta nõuab oma usklike nimel 
neile õiguskaitset ja vabadust usukommete täitmisel, 
eluviisile usutähise all, kasvatusele usulises mõttes. 
Protestandi kirikud on ikka esitanud usundi ja 
uskliku inimese puutumatust. Me ei või salata oma 
solidaarsust paavsti ringkirjaga, mis minu arvates 
enda järgi tõmbab mitte ainult Saksamaal, vaid 
terve maailma poliitilises arengus tõsiseid ja kau- 
geleulatuslikke tagajärgi.

Ka evangeli kirik kannatab raskesti. Olen 
imestunud ja vapustunud praeguse saksa valitsuse 
meetodite üle. Ei või endale kujutella, mida taha
vad saavutada praegusaja saksa rahvuse juhid, üles 
upitades moodsat paganlust. Evangeli kiriku eesotsa 
seati ilmlik mees, minister ; meie asutusi tarvitatakse 
kirikuvastaseiks otstarbeiks, meie piiskopid eemal
dati ja igas suhtes on meie kiriku liikumisvabadus 
võimalikult veel piiratum kui katolitsismi oma. 
Mind külastasid saksa evangeelsed juhtivad mehed, 
kes ei julgenud usaldada kirjadesse oma teateid. 
Nende sõnadest näen selgesti, et praegused saksa 
rahva juhid pöörduvad kristliku moraali Õpetuste 
vastu ja püüavad vastu seada kiriklikule tunnetu
sele vere, müütilise tõu ja paganluse Õpetusi.

Ma olen veendunud, et elame üle varstigi 
nende eksiõpetuste lõpliku ja katastroofse
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hoobi andis omal maal abielu laastamatule sakra
mendile oma kuningliku omavoli läbi. Just see, et 
parlament ja kogu briti isandkond rääkisid oma 
kuninga abielule vastu, näitab ikkagi, milline krist- 
lik-katoliiklik teadvus uinub inglise rahvas veel 
tänapäev pärast 400 aastast Kirikust lahkumist.

Anglikaani piiskop Durham kirjutab liitudes 
praeguse sündmusega : ^Rahvusena elame krist
liku moraali kapitali pärandusest, mis aga ikka 
enam kokku sulab." Ta lisab aga kohe juure usu
lise seisukorra tunnustustäliistuseks: „Praegu on
Inglismaal töölisklassid usuliselt ükskõiksed, kodan
lus usust võõrdunud, keskseisus sentimentaalselt 
agnostiline s. o. usundit otsiv, usundi järgi nälgiv, 
haritlased läbistikku Kristuse vastased ja rikkad 
nagu kõikjalgi kõdunevad ja materjalistlikud. Veel 
kurvem on tunnustus, mida annab anglikaani toom
härra Barry haritud naistele: „Oxfordis ülikoolis 
käivate naiste hulgas on rohkem usuvaenulikkust 
kui meeste hulgas."

Usuhüvede lagunemisest Inglismaal inglise riigi- 
ja vabakiriku ringes annab kujuka pildi lord 
Kitcheneri poolt enne sõda briti sõjaväkke ame
tisse pandud 3000 eksperdi aruanne Inglismaa esi
mese sõjaväe kohta, mis kujundati üldväekohustuse 
põhjal. Nende ekspertide tähelepanekud olid peagu 
ühed ja samad. Mööda minnes olgu tähendatud, 
et nad ei küündinud katoolseile väeteenijaile, vaid 
ainult inglise riigikiriku ja vabakirikute, liikmetele. 
Üks neist nentimisist kõlab: „Suurim osa ei pea 
oma usu kombeid ja on usulisis asjus jämedais eksi- 
musis kinni. Usu asemel Jumala Pojasse evib 
enamus ainult usu Kristusesse kui kõigi aegade 
parimasse inimesesse, ja peab ilusaks unelmaks 
Kristuse edasielamist ja tema võimeid inimesi 
abistada." Need ütelused tõestavad, et suurim osa 
elab usulises teadmatuses. Ja lõppeks selgub, et 
enamikku neist ei tabanud Kiriku usuline juhata
mine.

Keegi šoti ohvitser ütles, et üheksakümmend 
protsenti rindemehi evib patriootilise usundi, mil
lesse veidi segatud veel ristiusust päritolev rüü
tellikkuse ja usulise tunnustuse mõiste. See eelsõ- 
jaaegne pilt oleks praegu vaevalt lõhutavam.

Kui väga on kahanemas usk anglikaani kirikus, 
näitab asiolu, et neljakümne miljoni inglase seas 
leidub ainult veel kaks miljonit armulaualist. Kahe 
aasta eest kirjutas Mr. Evan Spicer „Times‘is“, et 
neljakümnest miljonist inglasest käib kirikus vaid 
kakskümmend protsenti. Vapustav on tunnistus, 
mille annab professor Joad uue põlve kohta. Ta 
esitas ühe mõtteteaduse kursuse kuulajaile kaksik- 
küsimuse: „Kas usute veel Jumalasse ja tunnete 
veel tarvidust usundi järele juhul, kui teil see puu
duks ?“ Esimesele punktile vastused olid eitavad 
ja teisele vastas üks kuulajaid, et tal senini tulnu
vat soov usu järele õnnetusjuhtumeil ja ka siis, kui 
ta käib läbi usklike inimestega, kellest ta näeb, 
kuidas nad usundist leiavad lohutust.

Kuid kõigi nende kurbade lagunemisnähete 
kõrval on ometi kindel, et on olemas ihaldus usu 
järele. Eriti pööras ja pöörab ajakirjandus suurt 
tähelepanu usulisile avaldusile paavsti toolilt, nagu 
näiteks abielu-ringkirjale „Casti connubii". Ja keegi 
Inglismaal väga ülistatud ajaloofilosoofia professor

kokkuvarisemise. Usundis pole mingit rah
vuslikkuse mõtet, see on kujutelmatu, nagu on ka 
au või viisakus üle rahvuste seisev kõlblusmõiste. 
Ajalugu tõendab, et Kirik tähendab igale riigile 
tugevaimat tuge, moraalset jõudu. Ärgem unustagem, 
et Kirik käsutab tugevama ja tähtsama korravõimu 
üle kui riik ise. Kui riigimees või poliitikamees 
hakkab Kirikut taga kiusama, siis ma ennustan 
ebasündsat tema tuleviku ja tema tähtsuse kestvuse 
kohta".

Oma suurt tähelepanu äratavate väljenduste 
lõpul vihjab evangeli riigipiiskop põrutavale sarna
susele enamluse ja rahvussotsialismi, milline tahab 
ometi olla teravaim enamluse vastane, meetodeis.

Hollandi reformeeritud kirikute nä- 
dallelit .Herold" avaldab pikema lugupidamisaval- 
duse Püha Isa viimsele ringkirjale. Muuseas leht 
ütleb :

„Tõsise haiguse kiuste, mis pikemat aega hoi
dis paavst Pius XI haigevoodis, on paavst ometi 
kannatusnädalad enne ülestõusmispühi välja tööta
nud kaks ringkirja, ühe kommunismi vastu Vene
maal, teise rahvussotsialismi vastu Saksamaal. Mis 
puutub mõtesse ja sisusse, siis pälvivad need ring
kirjad kogu ristiusu Kiriku üldist vääristust 
ja nõusolekut. Ettekääned, mis meil on tõsta 
kui protestantidel ja eriti kalvinistidel Kristuse 
esinduse suhtes, mis õigust paavst nõuab endale, 
ei tarvitse meid takistama olemast tänulikud paavs
tile, et ta nii mõjutaval kombel andis tunnistust 
ristiusule ja kristlikule Kirikule nii kardetavate 
võimude vastu, nagu nad ilmnevad kommunismis 
ja rahvussotsialismis. Rooma Kirik on 
veel maailmavõim ja kui selle Kiriku ülem- 
pää tõstab häält, et kaitsta meie kristlikke põhi
mõtteid, mida ähvardavad need kurjad võimud, siis 
tunneme kõrgeimat ühtlust, mis köidab meid krist- 
lasina, kõigi erinevuste kiuste*.

ikka

Usuline seisukord Inglismaal.
Kroonimispidustused neil päevil Inglismaal 

pööravad terve maailma silmad riigile, Briti impee
riumile, mis valitseb neljandiku inimkonna üle, ja 
me võtame kaastundlikult osa selle hiiglariigi ja 
Britannia vahva rahva rõõmust ja edust, saates oma 
parimaid poegi ja kangelasliku juhi Londonisse 
Eesti riigi ja rahva esindajana.

Inglismaa huvitab meid ka teisel põhjusel. Tä
helepanu erutavad juhtumid viimaseil aegul Inglis
maal näitasid jälle huvitavas valguses inglisrahva 
tervet usulist tundelikkust, milles paljud juba taht
sid kahelda. Et inglise kuningas kord pani maha 
uhke tiitli „defensor fidei — usu kaitsja" mille 
kord paavst annetas viimsele katoliku kuningale 
Heinrich VIII ja mida kõige aegade ja meelsuse 
muutumise kiuste senini kandsid kõik Heinrichi 
järgnikud, ei hämmastanud pai j uid ringe mitte vä
hem kui peagi sellele järgnev Eduard VIII troonilt 
loobumisse kuulutus. See Eduard polnud mingil 
kombel enam absoluutne valitseja, kes võis oma 
tahtmist maale peale sundida nagu tegi kord Hein
rich VIII, kes hoolimata terve maa vasturääkimisest
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ei kohku tagasi seletamast, et tulevane põlv peirib isikuid ja et olla katoliiklane tähendab kõik muud 
usulise uuestisünni. Igatahes on see teine küsimus, kui loobumist mõtlemast ja uurimast, 
kas seda uuestisündi võib oodata anglikaani kiri- Ja mida enam Inglismaal kaasa räägib kato-
kult. See ju esindab moodsat Baabelit, kus pole litsism kirjanduse, kunsti ja poliitika alal, seda 
usulist selgust ega kindlust. Kõiki usulisi dogma- enam tegeleb inglisrahvas jälle oma esiisade usun- 
sid vesistatakse ega jutlustata midagi teravalt rõ- diga ja õpib selles tundma usundit, mis hoiab rah

vast moraalse segadiku eest, mis tõbestab praegust 
seltskonda. Just palveoktaav, mida peeti 18.—25. 
jaan. ühtlasi rooma Kirikuga anglikaani Kirikus, 
annab jälle uusi lootusi, et peagi võib saada õnd
saks tõelisuseks suurte usuliste geeniuste nagu 
Wisemani, Newmani, Lord Halifaxi või lord Ri- 
poni unelm.

hutatut, et mitte teisi uskujaid eemale peletada. 
On ju anglikaani kiriku usuteaduse vanameistri 
professor Dr. Majori unelm Riponhallis, Oxfordis 
luua ühist kirikut, kus oleks koduõigus ristimist 
salgavad quakereil, anglikaanidel, vesleyanidel ja 
romanistel. Usklikke ärgu kohustatagu enam ühe
legi dogmale. Mõiste „credo — usun" asendatagu 
sõnaga „amo — armastan" nii et tulevikus ,,mina 
usun ühte jumalat" asemel üteldakse: „Mina ar
mastan ühte jumalat" jne. Dr. Majori mõju on nii 
suur, et ta anglokatoliiklaste protesti kiuste võis 
sõna võtta viimati ühel suurel anglikaani sinodil. 
Seeläbi nõrgenevad üha enam ja enam anglokato
liiklaste protsendid muuusuliste ja võõraste vaadete 
sissetoomise vastu anglikaani kirikusse ja modern
sed eksimused närivad ikka enam ja enam vana 
kiriku õppehoone kallal. See Õnnetu vassing angli
kaani kirikus on kahtlema pannud isade usus pal- 
juid, nii ka suurt katoliku kirjanikku Chestertoni, 
kes oma konversiooni põhjusena ette tõi, et Lon
doni Pauluse kiriku dekaani Inge modernsed ideed 
kõigutasid teda enam usus anglikaani kiriku õpe
tuse õigusesse. See kirik ei või enam kauem evida 
õigust endale nõuda Kristuse tõelise kiriku nime. 
Kõige vähem nõustuvad sellise anglikaani usutea
duse arenguga anglikaani kiriku vaimulikud, keda 
palju lahkub kirikust, mis neile enam ei või pak
kuda õpetuse puhtust. Viimasel 25 aastal mitte 
vähem kui 322 anglikaani vaimulikku on astunud 
Katoliku Kirikusse, ja palju, öeldakse tuhat, neid, 
kes paigale jäid, on omistanud Trienti kontsiili, 
mõned koguni Vatikaanumi usutõed, otsustavat 
sammu astumata, millest neid sageli peletasid ma
janduslikud raskused.

Nagu kleerus, nii kaldub rahvaski sageli 
suuresti Katoliku Kirikule Sageli võib kuulda 
usuliselt üksköikseilt ja teadmatuilt inimestelt : 
,,Ma ei oma mingit usundit, aga kui ma astuksin 
kuhugi Kiriku, siis oleks see ainult Katoliku Ki
rik." Ja isegi mees nagu Dr. Major tunnistab : 
„Romanism s. o. Katoliku Kirik on Inglismaal mo
dernismi teravaim vastane — vast on ta täna või

jt

Eestist.
Kinnitamispäevad. Tema Ekstsellents, ülempiiskop Msfir. 

Eduard Profittlich, külastas mitmeid kogudusi, jagades 
püha kinnitamise sakramenti:

Petseris,
Tallinnas, 4. apr. 1937.
Narvas, 25. apr. 1937.
Tartus,

Need külaskäigud osutusid, eriti Tartus, terve koguduse 
armulauale käimise läbi, kiriklikeks pühadeks ja jäävad mäles
tusse. Selleks ilmus .Tungla* trükikojast Tartus brožüür 
„Püha Vaimu Sakrament*, mis käsitleb selle püha sakramendi 
tähtsust, tähendust ja kombeid.

Tallinn. Poola rahvuspüha peeti 3. mail piduliku jumala
teenistusega, millest võttis osa Poola saadik V. PrzesmVcki 
kohaliku poola rahvastikuga. Liturgilistesse lauludesse oli põi
mitud rohkesti kauneid poola rahvaviise. Samuti pühitseti 19. 
märtsil lahkunud Poola marssal Joosep Pilsudski nimepäeva, kui 
ka 12. mail tema surmapäev tänulikus mälestuses piduliku 
missaga.

15. nov. 1936.

6. mail 1937.

Kirjandust.
Viimasel ajal on ilmunud meil rida teoseid, millel on roh

kesti kokkupuuteid katoliikliku kultuurvaraga. Üksikuid neist 
raamatuist oleme juba varem arvustanud. Suure rahuldusega 
võime vaadata seniseile sellelaadilisile tooteile ja on loota, et 
meie rahva raamatukogu veel jõudsasti rikastatakse sellest 
ürgsest katoliiklikust varasalvest.

Me kavatseme lähemal ajal tuua arvustusi nii mõnegi raa
matu kohta. Eeskätt soovitame tutvuda järgmiste teostega :

1. Suurmeeste elulugude sarjast: (üksiknumber 1,50 kr.)
Ignatius Loyola, prof. Tarveli sulest (vt. .Kiriku Elu“

1934 nr. 3).
Jeanne d’Arc, F. Dreverki teos.
Augustinus, Joh. Hiiemetsa koostatud.
Franciscus Assisi'st, samalt autorilt.

Pääle pühakute elulugude esitatakse ka paljude 
teiste katoliku suurvaimude biograafiaid, näiteks Louis 
Pasteur, Michelangelo, L. Beethoven j.t.

2. Kirjastuses „Külv", Nõmmel on senini ilmunud : 
Rohkem rõõmu, piiskop Kepleri maailmakuulus teos,

eestistatud meie keelemeister Joh. Aaviku poolt 
(vt. , Kiriku Elu" 1936 nr. 1). Hind 1,70 kr. 

Ürgusund, Wilhelm Moocki teos, kuulsa Viini teadlase 
Dr. Schmidti järele (vt. .Kiriku Elu* 1937 nr. 1). 
Hind 80 s.

Püha Franciscuse lillekesi, imeilus raamat, eesti rahvale 
kättesaadavaks tehtud mag. Joh. Aaviku poolt 
(vt. „Kiriku Elu* 1937 nr. 1). Hind 90 s. 

Tähendatagu, et sellest kirjastusest on veel loota palju 
väärtuslikku, ja et raamatuid keeleliselt redigeerib mag. J. Aavik I

3. Ühtlasi tuletame meele Katoliku Kiriku välja
andeid :
Katoliku usu katekismus, 1931.
Au olgu Jumalale ! —

uus väljaanne sügisel.
Hulk brošüüre. sisaldavad muuseas uusimaid laule. 
Ajakiri .Kiriku Elu*, V aastakäigus 1937; endised 

aastakäigud on veel saadavad. Hind aastas pos
tiga 1 kr., end. aastak. 50 s.

Ajakiri .Ühine Kirik*, III aastakäik, hind 50 s. aastas. 
Neid raamatuid võib saada katoliku kiriklaist. — Etteval- 

mistatakse ka teisi tähtsamaid raamatuid katoliiklastele.

homme modernismi võitja."
Inglane evib avaliku ja siira iseloomu ja otse 

seepärast põlastab ta kahekordset mängu, mida 
mängitakse praegu tema kirikus, kes oma liturgias 
ikka veel kinni peab vanust usu valemeist ja riitu- 
sist, kuna ta sageli jutlustes Õpetab vastupidist 
sellele, mida ta väljendas usuvalemis.

Nagu ikka jälle kuuldub, on inglise kirik rahva 
erakordselt hooletusse jätnud ja ka koolides hoo
letu olnud juhatust andma. Katoliku Kirik aga 
päästis katoliku kooles usuhüve. Aga mitte ainult 
laiad rahvakihid Inglismaal pole truuks jäänud 
rooma Kirikule, tänu tema häile koolidele, vaid 
ka intelligentsi koorekiht on liitunud temaga. Ing
lismaa katoliku kirjanike nimestik annab ka muu- 
usulisile selge kujutluse sellest, et Katoliku Kiri
kul just haritlaste hulgas on rida silmapaistvaimaid

Hind 60 s.
palveraamat, 1932, lõpeb praegu;

Trükitud .Edu* trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 10. V 1937. a,
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Kiriku Elu
Eesti'Katoliiklaste Häälekandja.

Jlmub 1 kord kuus.
i

Juuni 1937 a. £6-9-6—a V aastakäik.Nr. 6 k
Üksiknumber 5 senti. Postiga 10 senti.Väljaandja: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4—4. 

Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva t. 2.
Tellimishind:
Aastas 0.75 senti, postiga 1 kr. Välismaale aastas Kr. 1.20.

kristlasiks.Saada jälle
kogu kohuseid, mille koormat õhates ja loiult kan
takse, püüdes seda nii väheseks teha kui võimalik. 
Kuid üleloomulik ristiusus, Jumala armurikas otsus 
meid Kristuses enda juure tõmmata, tema enese 
õndsa elu seesmisesse osadusse, see on hääbunud, 
täiesti vaatepiirilt kadunud.

Selline „mahe ristiusk44 võiks nüüd vast kül
lastada „mahedail rahuajul". Tõsiseil võitlusajal, 
kus vaja on välja astuda selle sama Kristuse eest, 
keda maailm uuesti teotab, hukka mõistab ja risti 
lööb, neile ajule pole kindlasti küllalt sest. Kris
tuse eest välja astuda võib ainult see, kes teda 
enesele koormaks ei pea, vaid kellele ta on Õnnis
tuseks, suureks, paratamatuks hüveks, mida ei suuda 
asendada keegi muu. Selleks, keda ei tohi reeta 
ükski ristiinimene, ilma oma Jumalat ja ristiini
mese väärtust reetmata.

Niinimetatud märtriaktes, millised meile imes- 
tamisväärsel lihtsusel jutustavad katakombide-ki- 
riku julgete tunnistlejate surmast, loeme ikka jälle 
sõna: „Christianus sum — olen kristlane!* See oli 
esimeste kristlaste vastus ja tunnistus paganlike 
kohtunike ees. Muide—selle eel võisid olla käinud 
koledad seesmised pingutused ja hingelised kon
fliktid Olimäe ja Kalvaaria tunnid, nagu neid elas 
läbi meie Issand ja Õpetaja ise. Ka ürgkiriku krist
lased tundsid ju inimestena, nagu liha ja veri. —
Nemadki armastasid elu! Kuid nad teadsid ka, mil
line arm ja äravalik neile oli osaks saanud Jeesu
ses Kristuses. Nad olid veendunud selle valiku Õn
nes. Kuid nad teadsid ka, et usk Kristusse nõuab 
äärmist andumust Kristusele.

Usku reeta oli neile Kristuse, jah tõelise Ju
mala enda reetmine. Usu reetmine oli neile ka 
nende väärikuse, oma kõrgeima au reetmine. Aga 
ristiinimese väärikuse, Jeesuse Kristuse äravalitu 
au teadmus oli neis nii suur, et ükski tagakiusa
mine, ükski maiste hüvede kaotus ei suutnud neid 
hukutada reetma Kristust, reetma oma usku!

Kristlane olla.
Kas oleme meie, tänapäeva inimesed, veel 

kristlased? Kas oleme veel teadlikud sellest ütle
mata suurest kingitusest, mida tõi meile kuuluvus 
Kristusele ?

Muidugi nimetume veel kristlasiks. Paljud ni- 
metuvad seepärast, et nii tegid nende vanemadki !
Teised nimetuvad kristlasiks, sest et nad usuvad 
Kristusesse. Nad teevad seda nagu mõne suure 
mõttetarga Õpilased, kes usuvad oma meistrit ja metume kristlasiks. Kes enam ei evi seda usku, 
kannavad tema nime. Või jälle tunnustatakse krist- sellel pole õigust end kutsuda kristlaseks. Kristla- 
lasiks, kuna ju ei või teada, mis on säälpool surma, seks nimetuda tohib ainult see, kes tõesti ja täiesti 
Paljuile on aga kristlane-olla tõelikult päris nalja- seda usub, mis oli Kristus ja mis ta tahtis olla, 
asi, midagi, mis ei puuduta ega eruta inimest ja ning kes tahab tõesti teha, mida nõudis Kristus 
ta elu sugugi rohkem kui näiteks mõne haridus- omakseilt. Oluliselt on kaks põhjust, mis pälvivad 

ühingu või brid šiklubi liikmeksolek. Paljud selli- meile kristlase täit aunime : 
eid kristlasi ei tea enam midagi äravalikust ja Me nimetume kristlasiks, kuna

armusaamisest Kristuses. Kristlase väärtusest, Kris
tuse kodakondsuse teadvusest ja sellest järgnevast 
äärmisest anduvusest Kristusele pole neis enam mi
dagi elav ! Nähakse vast ristiusus parimal juhul kristlases. Kes soovib lühikest, selget teadet selle

Olla täiskristlane.
See tähendab kõigepealt, et Kristus ei pea mei

le olema mitte ainult nimi, mille järgi nimetume, 
vaid et peame seadma tema järgi omaelu, et tema 
isik peab meile jälle saama .teeks ja tõeks ja 
eluks!" Seepärast peame jälle õppima uskuma, et 
„Jeesus Natsaretis on lihas maa pääle ilmunud 
Jumala olemus-ühine Poeg“, et ta omaelu ja sur
ma läbi on korda saatnud meie lunastuse, et ta on 
meid uuesti vastu võtnud Jumala osadusse ja selle 
läbi kutsunud osa võtma jumalikust elust.

See on ristiusu olulikkus. Selle usuga seisab või 
langeb ristiusk üldse. Kristuses, igaveses Jumala 
Pojas, meie Lunastajas, on ka põhjused, miks ni-

evime Jumalat isana.
See on esimene Kristuse saladuse oluline joon
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usuteadlikkust osalt seesmiselt purenud nii, et üle 
jäi vaid väline etikett, nimi. Me peame jälle tund
ma Õppima püha hüvet, jumalikku rikkust, mis 
meile Kristuse kaudu ristimises kingiti ja mis puh
kab meie hingis.

Sellest meie suurte rikkuste ja meie äravaliku 
tundmisest kasvab siis ka uhke, rõõmus tahe, teos
tada ristiusku meie igapäevases elus. Ja sellest 
kasvab püha vaimsus äärmisele andumusele Kristu
sele. Ainult inimesed selle oma elu ääretu andu
musega ja ohvrivalmsusega on kutsutud kaastööle 
maailma kristliku uuendamise alal.

kohta, mis on õieti siis uut Kristuse sõnumis, sel
lele ütleme: Uus selles on sõnum, et Jumal on terve 
inimkonna isa. Õieti on sellega juba kõik öeldud, 
mis võib ütelda Kristuse õpetuse kohta. Jumal on 
meie isa! Selles keskdogmas kohtuvad kõik teised 
dogmad. Nad on ainult selle esimese kõigist usu- 
tõdedest väljakiirgamised ja välguheide. Kristlasi- 
na on meil Jumal isaks Kristuses. Nagu Kristus 
enne kõiki aegu on isa rüpest sündinud, nii sündi- 
sime meie, kristlased, püha ristimise uuestisünnis 
Jumalast. Selles tõsiasjas, mida rõhutavad neli 
evangeeliumi ja apostlite kirjad, on põhjendatud 
kristlase väärikus, ta Õilis suursugusus. Ka lihtsa
mais töörüüs kristlane kannab taskus nagu aadli- 
kirja. See on kristlasele, kes mõtleb kristlikult, — 
püha uhkuse põhjus.

Nimetume kristlasiks, kuna armu tõttu on meil Vatikani linnast.osa
jumalikust loomusest.

See on teine Kristuse saladuse oluline joon krist
lases. ,Ta on meid Jumala loomuse osaliseks tei
nud!" Nii kõlab Peetruse jutlus Rooma ristikogu
dusele! See oli suurim ja ühtlasi lõhutavaim, mida 
ta võis ütelda omastele. Kes on Jumalast sündinud, 
sellel on ka osa Jumala Isa loomusest. On ju ül
dine seadus, et isa annab sellele, kellele ta kingib 
uue elu, oma loomuse. Muidugi tähendatagu, et 
armust kingitud jumalikust loomusest osavõtu läbi 
me ei saa mitte Jumalaga võrdseks. Seda on ainult 
Kristus, kes igavesti ja loomulikult, nõnda siis 
mitte armust, kannab eneses tervet jumaluse täiust 
Jumala Pojana. Aga see jumaliku elu evimine on 
nii tõeline, jah veel tõelisemgi kui inimliku loo
muse evimine, mida andsid meile vanemad.

Kristlane, kes lapselikus usus näeb seda tõsi
asja ja jaatab teda tegelikult, peab endas toitma 
tugevat iseteadvust alanduses Jumala armu ees. 
Kui rahvusmeelsus suudab äratada inimesis uhkust 
ja autunnet, mis viib suurile tegudele ja ohvreile, 
kui palju enam on see nii ehtsa kristlasega!

Püha Paulus näeb kord oma tervet apostlikku 
tööd Laodikea kristlaste keskel sellest vaatepunk
tist: „Ma tahaksin teid jõuda lasta Jumala Isa ja 
Jeesuse Kristuse saladuse täie tundmise ja mõist
mise tervele rikkusele !“

Kui me siis nimetume Kristuse järele, siis pea
me ikka jälle uuesti teadlikud olema oma ärava
liku ja ühenduse tõsiasjas Kristuse läbi ja Kristu-

Ka selles on eeskujulik ürgkiriku teadlikkus 
usust. Johannes hüüab oma kristlasile: „Vaadake 
ometi, millise armastuse on annud meile Isa, et 
meid Jumala lapsiks hüütakse, ja et me tõesti 
need oleme!'' Tõelise kristlase usuteadlikkuses peab 
aga siis ka saama eht kristlik elu.

Kes teab enese olevat taevase Isa laps, see 
peab ka kõigest jõust püüdma olla täiuslik nagu 
Isa. Ka isiksuse täiustamisele püüd on ikka pare
mini kindlustatud, kui kristlane tõesti kristlikult 
elab. Seepärast peame meie, kristlased, jälle 
saama kristlasiks. Selleks saame aga ainult 
usklik-tõsise meelsuse läbi, mis tähele paneb seda, 
mis meile Kristus tõe pärast tähendab.

Paljude sajandite rooste ja kõnts on praegust

Püha Isa Castelgandolfos.
1. maist alates elab Püha Isa oma suviresi- 

dentsis Castelgandolfos. Loss asub umbes 25 km. 
linnast (Roomast) ja sinna võib jõuda kergesti 
trammi, autobuse või autoga poole tunni jooksul. 
Albani mägedel asuva lossi ja aia juure pääsemine 
allub paavsti säälviibimise puhul erilisile määrusile. 
Lossi peaportaali juures seisab rühm šveitsi kaar
diväge ja karabinier valvab pargi ja müüride ees 
ning residentsi ümbritsevail tänavail. Üldiselt on 
paavsti tervis tema vanadust arvestades rahuldav.

Püha Isa päevatöö kohta teame, et ta hommi
kul vara loeb püha missat ja siis istudes võtab osa 
oma vaimuliku salanõuniku poolt peetud missast. 
Enamasti on jumalateenistusel ka ihuarst professor 
Miiani, kes igapäev õhtul saabub Roomast ja hom
mikuti jälle pöörab tagasi Püha Linna. Vahel Püha 
Isa teeb pärast lõunat jalutussõidu autos läbi villa 
Barberini pargi varjuliste puiestikkude.

Vastuvõtte.
Arsti korraldusel vastuvõtud jäävad ära ühel 

argipäeval, tavaliselt esmaspäeval Püha Isa nõrge
nenud tervise tõttu. Muil päivil on arvukaid 
audientse. Igal hommikul võtab Püha Isa esiteks 
vastu oma riigisekretäri, kardinal Pacelli, kes on 
üle võtnud suure osa töid, mis harilikult Püha Isa 
sooritas isiklikult. Pärast seda võetakse vastu kar
dinale, eriti aga need, kes on mõne paavstliku 
kongregatsiooni (ministeeriumi) eesotsas, näiteks 
konsistoriaal-, de sacramentis-, usulevitamise, Ida- 
kiriku-, orduühenduste kongregatsiooni jne. juhid. 
Jätkub nende kiriku vürstide vastuvõtt, kes ikka 
jälle kõigist maailmast saabuvad Rooma. Mõningail 
päivil järgnevad veel erivastuvõtud silmapaistvaile 
isikuile, riigipäile, ministritele, tähtsaile teadlasile 
jne. Lõpeks lisandub siia veel arvukaid üldisi 
vastuvõtte.

Erilisi vastuvõtte viimasel ajal.
Mai alul võeti Püha Isa poolt vastu 700 pruut

paari tervest maailmast. Ka seekord ta tervitas 
pikemas kõnes äsja abiellunuid nii paljude viljakate 
tulevaste perekondade loojaina. Iga paar sai Pü
halt Isalt selle mälestusväärse tunni tähiseks erilise 
kingituse.

868.
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tööd on arenenud edukalt ja rahuldavalt, kuid püü
deid tuleks jatkata misjonitöö kasvavate vajaduste 
rahuldamiseks üha kasvava innuga. Soovitati kõigi 
preestrite astumist misjoniühingutesse, anti aru
anne, millest nähtub, et sissetulekud ületavad 1935 
aasta summad umbes 320000 krooni võrra.

Mai keskpaigu võeti vastu Rumeenia katoliku 
episkopaadi 5 liiget Tagarase pääpiiskop Nicoles- 
cu‘ga eesotsas. Rumeenia ülemkarjased viibisid 
paavstiliku rumeenia kolleegiumi avamise puhul 
Roomas. Kuningas Carol saatis kolleegiumi õnnis
tamiseks oma õnnitlustelegrammi. Kolleegiumi 
ehitus, mis asub Gianicolo mäel Kuuria maaala 
äärmisel piiril, võlgneb tänu oma tekkimise eest 
paavsti lahkusele. Paavst laskis ehituse kogusum
mas teostada oma kulul. Selle eest tahtsid Ru
meenia ülemkarjased vastuvõtul teda eriti tänada.

Eesti Kotoliku Kiriku esindajad 
paavsti juures.

29. mail Püha Isa võttis eriaudientsil vastu 
Püha Tooli diplomaatilise esindaja Eestis, Apost
liku Nuntsiuse, ülempiiskop Antonino Arata 
ja kaheksa päeva pärast, 5. juunil, Eesti kato
liiklaste ülemkarjase, ülempiiskop Eduard Pro
fil tlich i. Vastuvõtt kujunes väga südamlikuks. 
Pius Xl osutas suurt huvi hingehooldustööde 
vastu Eestis. Eriliste soovina ta soovitas eesti
lise preesterkonna kasvatamist ja tal oli hää 
meel kuuldes, et juba kaks eestlast hää eduga 
Roomas valmistuvad preestriametile ja veel 
kaks teist kleerikut väljaspool Roomat saavad 
vastava hariduse. Märgatavat rõõmu valmistas 
paavstile ka tõik, et riigi poolt mööndakse usu
vabadust ja püütakse saavutada oluliselt posi
tiivselt kristlikku riigikorda. Veel mõningadki 
eriküsimused leidsid huviküllast vastukaja Ka
toliku Kiriku raugaeas ülemkarjase juures, kes 
oma kõrgest vanusest hoolimata avaldas imes- 
iamisväärset vaimuvärskust. Erilise õnnistusega 
Eesti katoliiklaste ülemkarjasele, kõigile tema 
kaastöölisile ja kõigile Eesti katoliiklasile lõp
pes tähtis vastuvõtt.

Püha Isa 80 es sünnipäev.
Paavst Pius XI pühitses 31. mail oma 80. sün

nipäeva vaikselt. Isegi selleks päevaks määratud 
paavstliku akadeemia pidulik avamine lükati edasi 
järgmisele päevale. See toimus Vatikani ruumides 
kardinal-riigisekretär Pacelli kaudu kogu kardinal- 
kolleegiumi, Püha Tooli juure akrediteeritud dip
lomaatilise korpuse ja mitmesaja kutsutud külalise 
osavõtul. Kõik akadeemia liikmed võtsid pidus
tusest osa peale Saksa teadlaste, kellele keelduti 
andmast vajalikke deviise reisi jaoks.

Paavstlik usul evitamise töö.
,,Propaganda Fide“ ametihoones algasid neil 

päevil paavstliku usulevitamise töö eestseisuse iga
aastasel istangud. Selle ,,Propaganda Pide" — 
kongregatsiooni koosseisu kuulüb peagu kõigi Eu
roopa riikide ja ühtlasi Ameerika esindajaid. Eesis
tujaks on paavstliku ..Propaganda Fide“ — kongre
gatsiooni sekretär ülempiiskop Constantini. Juha
tusse kuuluvad muuseas vürst Alois Löwenstein ja 
prälaat Neuhäusler Saksamaa jaoks, krahv Orten- 
burg Austria eest, prälaat Krieg Helveetsia eest, 
prälaat Eras Hollandi eest. Usulevitamisekongre- 
gatsiooni juhataja kardinal Fumasoni Biondi tervi
tas külalisi ja rõhutas oma kõnes, et usulevitamise

Leon Bloy mõtteid 
pühadusest.

Väljavõte raamatust: Bloy, Le Pelerin de 1‘Absolu, Paris.
„Näen Teie kirjas rida, mida ma ei saa hääks 

kiita. „Mul pole pühaku hinge1', ütlete Teie, kõ
neldes iseendast. Kas olete mõne sõnakõlksliku 
seletuse autor, et kirjutate sääraseid asju ? Jah, 
mina vastan Teile kindla teadmisega, et mul on 
olemas pühaku hing; et minu majaperemees, kes 
on õudne väikekodanlane, minu pagar, minu lihu
nik, minu koloniaalkaupmees, kes võib-olla on 
suured petised, et nad kõik, sama hästi nagu Teie 
ja mina, samuti nagu püha Franciscus ja püha 
Paulus, on kutsutud igavesele elule ja lunasta
tud sama hinnaga: „magno pretio empti 
estis“. Pole olemas inimest, kes ei oleks pühak 
oma jõu poolest, ja patt või patud, ka kõige mus
temad, on ainult seisukord, mis ei muuda põhiol- 
lust mitte millegi poolest. Arvan, et see on õige 
seisukoht. Kui lähen kohviku ja võtan kätte eba
viisakaid ning totraid ajalehti, siis vaatlen ümber 
ringi lokaali alatisi külalisi, näen nende madalat 
rõõmu, kuulen nende naljaheitmisi ja teotavaid 
kõnekäändeid, ja ütlen endale, et olen sääl surema
tute hingede seas, kes ei ole iseendist teadlikud, 
hingede keskel, kes on alatiseks loodud 
Püha Kolmainsuse kummardamiseks, 
kes on sama kallihinnalised nagu inglilised vaimud; 
ja vahel nutan, mitte kaastundest, vaid armastusest, 
ja siis unistan, et kõik need hinged, kui suur ka 
on nende praegune pimedus ja kuidas ka võivad 
olla nende nähtavad teod, et nad kõik lähevad tin
gimata Jumala juure kui nende vajalise sihi juure. 
Oh 1 kui aga teaks, kui tore see on!

Aga Teie, Teie teate seda ja peaksite mulle 
seda õpetama, kui ma seda ei teaks. Kui viletsad 
kristlased me ometi oleme ! Oleme vastu võtnud 
ristimise sakramendi, kinnitamise sakramendi, isegi 
preestrikspühitsemise sakramendi, ja siiski meil 
pole sellele seisundile vastavat meelsust ! On ole
mas teatud liik kiinde idee taolist alandust, mis 
sarnleb tänamatusele. Meie Issanda Jeesuse Kris
tuse läbi oleme tehtud pühakuiks, ja meie ei julge 
uskuda ja kinnitada, et oleme pühakud 1 Oh ar
mas sõber, milliseid ilusaid ja ülevaid sõnu võiks 
ütelda jutlustaja, kes oleks täidetud sellest mõt
test.11
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..Katoliku Kiriku võlu“ inimestele omane, sest iga inimene pidavat õieti 
jõudma enese üle meeleheitele. „ Ükski inimene ei saa 
Jumala palge ees elada ilma meeleheidet tund
mata" (76). Seda seisukohta põhjendatakse sellega, 
et ühelt poolt on Jumalal Õigus nõuda inimeselt 
täielikku ja puhast armastust, teiselt poolt aga ei ole 
inimene suuteline pakkuma sellist puhast armastust. 
Ikka hiilivad vargsi ka teised motiivid selle armastuse 
sekka. Kuid „iga - armastus Jumala vastu poole 
südamega, vahest ainult hirmu pärast põrgu ees, 
ei ole mitte ainult andestav nõrkus ja ebatäielik- 
kus, vaid ta on koguni kohutav patt ja suure mee
lepaha äratamine" (lk. 76). Jumal tahab inimest 
täielikult, tervelt enesele, ja sellepärast „kõik, mis 
jei ole tervik, on väärtusetu, veel rohkem, on patt 
a suur meelepaha" (lk. 76). Ja siis tullakse ko

guni väitega, et mitte ainult selle täieliku armas
tuse pakkumata jätmine ei olevat patt ja kõlbeline 
meelepaha, vaid patt olevat isegi see, kui meie 
tuhande rõõmuga ei armasta Jumalat, ehk kui meie 
peame vahest endid sundima palvusele (lk. 78). Ja 
et täiesti vabatahtetud, ebaõilsad südame hoovatu- 
sed, affektid, üldse annavad endid inimese juures 
tunda, peetakse patuks juba, sest meie saame neid 
affektide avaldusi suruda maha ainult vägivallaga,
— kuid „iga sunnitud teene on Jumala ees patt"
(lk. 79). „Vagad teod, kui meie oleme sunnitud
neid tegema, on Jumala vastu ülesastumine ainult 
uuel kujul-1 (lk. 81).

Kui nüüd kõiges, mis inimene teeb, on midagi 
ebatäiuslikku, siis satume meie, inimesed, „kõigis 
asjus, mis meie teeme ja toimetame, aina järjest 
veelgi sügavamale Jumala vastu ülesastumise sisse, 
eemaldume veelgi kaugemale Jumalast" (lk. 81).
— Kus sarnane hingeline suund on maad võtnud, 
seal peab küll paratamatult selle tagajärjeks olema 
täielik meeleheide iseenese üle. Kuidas leiab aga 
inimene pääsemist selles täielikust meeleheitest ?

2. .Päästmise tõsikindlus Kristuses.
Luther, kes sedavõrd täielikult oli haaratud 

oma patlikkusest, et ta arvas kõigi oma päästmis- 
püüete läbi sattuvat aina veelgi sügavamale pattude 
sisse, võis ainult veel Jumalalt päästmist oodata. 
Ja koguni sel viisil Jumalalt ainuüksi, et ta ise ei 
võinud ega saanud selleks vähimalgi määral kaasa 
aidata (lk. 80). Nagu uppuja päästerõngast, nõnda 
ta haaras oma meeleheites kinni Kristusest. Usku
des inimkonna päästmisse Kristuse läbi kui tõsi
asjasse, ta pani oma lootused Kristuse sõnadele ja 
omandas kindla teadmise pattude andestamise 
asjus. Ta kuulis Issanda sõnu patusele naisele : 
„Mine rahuga 1“ (lk. 83).

Seda pattude andestamist Kristuse läbi saab 
inimene võtta vastu ainult usus. Ja nõnda tekkis 
Lutheril õpetus päästmise tõsikindlusest ja õigeks
mõistmisest Kristuse poolt ainuüksi usu läbi.

See õpetus õigeksmõistmisest usu läbi ainu
üksi, mille ka Heim võtab omaks, peab paratama
tult viima sellele, et lükatakse kõik sakramendid 
tagasi, ehk vähemalt nad peetakse õigeksmõist
mise juures ülearusteks. Järelikult on siis ka 
sakramendikirik tema praeguste müsteeriumide ja 
jõududega ning tema rikka kultusega ülearune. 
Veelgi rohkeni : eeldusel, et Lutheri õpetus on

(V)
Ta kustutab nälga vormi, kunstilise stiili, 

liturgia järele.
Vorm, kunstiline stiil ja litürgia, millest siin 

jutt, on katoliikliku jumalateenistuse, kirikliku 
vagaduse välised kujud, sisemise katoliikliku mõt
lemise, uskumise ja tundmise väljendused. Seda 
eriomast katoliiklikku nimetab professor Heim tei
sal, vastandina protestantlikule vagadusele, „sakra- 
mendikirikuks".

Kas see sakramendi - kirik, mis liturgias, 
jumalateenistuse kunstilises väliskujus tõmbab nõnda 
moodsat inimest kaasa ja tuleb tema nõuetele 
vastu, on tõesti ehtne usundlik väärtus ? Kas pei
tuvad selle kunstilise vormi taga tõesti usundlikud 
jõud, mis ka moodsale inimesele tähendavad tema 
usuelu rikastumist ? Teiste sõnadega, kas need 
külgetõmbejõud, mis siin tegevuses, on tõesti usund
likud jõud, tõesti kristlikud varad ?

Prof. Heim leiab, et ta peab seda eitama. 
Tema näeb sakramendikirikus oma põhiolemuselt 
ebakristlikku nähtust. Tema arvamist mööda see 
nähtus on väärast Kristuse mõistest tekkinud katse, 
varjulolevat Kristust juba nüüd inimestele silmade 
ette tuua. Sakramendikirik on prof. Heimil kõr- 
valekaldumus Kristuse mõttest, alistumine maistele 
võimupüüetele. Nõnda nähakse sakramendikirikus 
kristluse välispidist esiletoomist, kui just mitte 
tema materialiseerimist. Sellele väliselt nähtavale 
toodud kristlusele seatakse siis vastu protestantism 
kui „südametunnistuse usund", siseteadu, sisemise 
inimese usund, kui Jumala palveldamine „tões ja 
vaimus."

A. Kas südametunnistuse usund või sakra
mendikirik ?

a. Sü dametunnistuse-usund.
Protestantliku „südametunnistuse-usundi‘‘ kuju

tuse prof. Heim rajab Lutheri usuelu arengu, hinge
elu käigu kujutusele. Lutheri hingeelu käiku võib 
kokku võtta kahe põhielamusega: Enese patlikkuse 
äratundmine ja läbielamine kuni meeleheiteni ise
enese üle ja elamus õigeksmõistmisest Kristuse 
läbi usus kuni päästmise tõsikindluseni.

1. Meeleheiteni ulatuv pattude ära
tundmine.

Prof. Heim möönab, et Luther on olnud suur 
kahtleja, skrupulant. Liialdane kahtlemine on aga 
selline hingehaigus, mille juures kahtleja näeb pattu 
ka seal, kus normaalne inimene seda mitte ei näe. 
Sellise hingehaiguse juures ei leita isegi pühade 
sakramentide vastuvõtmisel mingit rahu, sest haige 
kardab, et ta võib vahest mõne süü ehk patu 
pärast ebaväärikalt pühi sakramente vastu võtta. 
See kartus patu eest, sakramentide ebaväärika vas
tuvõtmise eest läks Lutheri juures nõnda kaugele, 
et ta viis Lutheri meeleheitele iseenese üle.

Selles meeleheites iseenese üle Heim näeb 
midagi wüldiselt inimlikku" (Ihk. 74), mis kõigile
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ikka veel inimlikku ebatäiuslikkust, aga ta ei ni
meta seda veel patuks, sõna otseses mõttes, Mui
dugi on tal teada, et „üksainus pilk Jumala tahte 
vastu” võib olla sedavõrd suur patt, et lunastada 
teda üldse ei saa, isegi siis mitte, „kui selle eest 
anda kõik maailmad“ (lk. 75). Aga tal on ka tea
da, et lugu on nõnda ainult sel juhul, kui on tegemist 
Jumala käsust üleastumisega täiesti teadlikult, ise 
omal vabal tahtel. Kes aga kõikjal näeb pattu, 
see on skrupulant, liialt kahtleja, tähendab, tema 
hingeelu on haiglik.

õ) Õpetus inimese absoluutsest patlikkusest 
käib mitte ainult Pühakirja sõnade v a s- 
t u, vaid otseselt ka püha ja õiglase Ju
mala mõiste vastu. Püha ja õiglane Ju
mal ei tohiks kutsuda elusse inimesi, kes paratama
tult patustavad ja oma parimast tahtest hoolimata 
langevad üha sügavamale pattude sisse. Sarnane 
Jumal oleks julm ja ülekohtune. Ei saa ka tulla 
tõendama, nagu oleks absoluutne patlikkus päris
patu tagajärg. Kui mööndagi, et Jumal võib vaba
tahtlikult ja isiklikult tehtud pattu karistada sel
lega, et ta laseb süüdlase inimese langeda järjest 
sügavamale patu sisse, siis on selline karistus ik
kagi võimatu pärispatu kohta, tähendab, patu kohta, 
mis ei ole tehtud isiklikult. Selline karistus oleks 
ülekohtune.

Läheme siin mööda teistest probleemidest — 
nagu näiteks paganate päästmisest — mis abso
luutse patlikkuse Õpetuse juures endid lahendada ei 
lase, ja peatume teise küsimuse juures :

õige, tähendab sakramendikirik äralangemist Kris
tusest. Ta on sel juhul oma põhiolemuselt „eba- 
kristlik", ja aktiivsed külgetõmbejõud tema rikka
likus kultuses ei ole siis oma põhiolemuses min
gid usundlikud külgetõmbejõud, vaid lõppude lõpuks 
ebausundlikud jõud, vahest koguni pahad jõud, alt 
sügavusest.

b. Sakramendikirik.
Prof. Heimi poolt joonistatud „südametunnis- 

tuse-usund“ on tüüpiliselt luterlik, mitte ainult sel
les mõttes, et ta iseloomustab luteri usu vagaduse 
olemust, vaid ka selle poolest, et ta on rajatud 
Lutheri puhtisiklikele usundlikele kogemusile. Ja 
just selles seisab tema nõrkus ja ühekülgsus.

1. Mitte absoluutne patlikkus.
Ühekülgsus avaldub eelkõige Õpetuses inimese 

absoluutsest patlikkusest ja sellest järelduvas ini
mese meeleheites iseenese üle. Sellel Õpetusel on 
kõigepealt

a) väär alus. Iseenesest juba on kaunis 
kardetav usundit rajada ja üles ehitada üksiku ini
mese usundlikule elamusele. On ju igal inimesel 
oma piirid ja ühekülgsused. Mitte kõige viimases 
järjekorras käib see ka Lutheri kohta, kellest on 
teada, et tema usuelu ei olnud haiguslikest joon
test vaba. Sellepärast ei saa Lutherit tuua lihtsalt 
esile kui „uskliku inimese tüüpi". Tüübiline on 
see, mis on terve ja normaalne, mitte aga, mis on 
haige ja ebanormaalne. Siin seisab tõepoolest põ
hi viga, kui Lutherit kujutatakse uskliku inimese 
tüübina. Selle läbi jõutakse ühekülgsuste juurde, 
kus Lutheri tugevat teadlikkust oma pattudest ku
jutatakse lihtsalt kui inimese absoluutset patlik- 
kust. Ka Luther ise on saanud sellest ühekülgsu
sest aru, kui ta oma elu lõpupoolel kord ütles, et 
kui ta veel kord saaks teha oma elutööd, siis ta 
kuulutaks oma evangeeliumi ainult ..hirmutatud ja 
alandatud, nõrkadele ja argadele südametunnistus
tel e“ (ütleksime siin Heimi sõnadega „üleliiga kaht
lejatele südametunnistustel e").

(3) Ühekülgsus selgub ka liialdustest, 
mille juurde selline Õpetus absoluutsest patlikkusest 
meid viib. Või kas see ei ole liialdus, kui väide
takse, et armastus Jumala vastu, kui ta ei ole täiesti 
puhas, on patt ? Ehk jälle, „kui meie tõesti kõi
gest südamest Jumalat armastame, peame meie sa
masuguse rõõmuga minema põrgusse nagu taevas- 
segi, kui Jumal meid põrgusse saadab" (lk. 89) ? 
Kas see ei ole talumatu liialdus, kui tullakse tõen
dama, et inimene, hoolimata oma puhtaimaist püüd
mistest, langevat aina üha sügavamale pattude 
sisse ja eemalduvat Jumalast järjest kaugemale? 
Kas see ei ole lihtsalt ekslik ülikarmus, ülivali 
kõlblusenõue, kui väidetakse, et ihaldus taeva jä
rele olevat sama suur patt ,,kui kõige labasem liha
himu" (lk. 80), sest ta ei olevat täiesti ennastsal
gav armastus Jumala vastu ?

y) Õpetus absoluutsest patlikkusest käib ka 
nõrmaalsete kalduvustega inimese 
kogemuste vastu. Muidugi näeb tõsiste 
vaadetega inimene ka oma parimais püüdlemistes

2. Õigeksmõistmine mitte usu läbi 
ainuü ksi.

Lutheri Õpetus inimese absoluutsest patlikkusest 
ühes sellest järelduva meeleheitega iseenese 
üle viib paratamatult õpetusele õigeksmõistmisest 
usu läbi ainuüksi, see tähendab, õigeksmõistmine 
toimub ainuüksi Jumala läbi, ilma inimene kaaste
gevuseta. — Mööndume, et Jumal võiks inimest ka 
ilma tema kaastoimeta õigeks mõista ja igavesti 
õndsaks teha. Kuid positiivsest ilmutusest on meil 
teada, et Jumal tegi osavõtu oma aust ja hiilgusest 
taevas sõltuvaks katsest, see tähendab, inimese 
kaasotsustamisest. See on Jumala p a r a d i i- 
s i-k ä s u mõte.

Seesama järeldub ka Kristuse positiivsest tah
test. Paljudki kohad Pühakirjas lasevad loomuli
kul viisil endid seletada ainult selles mõttes, et 
inimene peab enese õigeksmõistmisele ka ise kaasa 
töötama. Tasuks selle eest tõotab Kristus inimes
tele „igavest palka". „Teie palk on suur taevas" 
(Matt. 5,12).

Et usu kõrval ka sakramendid on 
hädatarvilikud, see järeldub Kristuse posi
tiivsest tahtest. „Ristige neid", „Tehke seda minu 
mälestuseks".

a) Nende sõnade mõte on nii selge, 
et isegi Luther ei julgenud katsuda neid vapusta
ma hakata. Vastendina oma Õpetusele sola fide‘sist 
ta pidi kuulekusest Kristuse sõnade vastu tunnus-

o>4-
vC
ttr1

j e
ti—

ii—
i-w

E
e
s

ti
 R

a
h

v
u

s
ra

a
m

a
tu

k
o

g
u

 d
ig

it
a

a
la

rh
ii

v
 D

IG
A

R
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tarna sakramendid hädavajalikuks ja sellega jaa
tama „aakramendikirikut/<. Kui tänapäeval protes
tantism, Lutherist lahku minnes, needki sakramen
did nende õiges mõttes heidab kõrvale, siis on ta 
oma mõttekäigus küll järjekindlam kui Luther seda 
oli (lk. 116). Ta viib Lutheri ühekülgse õpetuse 
järjekindlalt läbi kuni sola fidesi ühekülgse lõppjä
relduseni ja sakramentide tagasilükkamiseni nende 
õiges mõttes. Kuid siin ilmneb ka, et see Õpetus sa
tub lõppude lõpuks vastuolusse Kristuse selgete sõ
nadega. Sellest järgneb, et Õpetuse eeldus on 
väär.

Ungari valmistub eukarist- 
likule kongressile.

1. Eukaristliku aasta pidulik avamine.
23. mail avati Ungaris eukaristlikule maailma

kongressile eelnev „püha aasta". Kongressi juha
tus esitas üleskutse ungari päälinna rahvahulgale, 
milles ta ütleb : „Me alustame võitlust usu eest 
Kristusesse jumaliku armastuse nimel ühes kõrgei
ma Altarisakramendi armurikka jõuga, tänu- ja 
kahetsuspalvetega ja katoliiklike tegudega. See 
kongress on parimaks võimaluseks Ungari Õigusta
miseks, tema hingeliseks ülendamiseks ja kristliku 
moraali uuendamiseks." Pärast pidulikku Õhtupal
vet kuulutas Ungari vürstprimas, kardinal ülem- 
piiskop Dr. Szeredi püha aasta avamist. Tuhandeid 
usklikke, keda kirik ei mahutanud, ühinesid tsere
mooniate ja palvetega häälekõvendajate kaudu. Pä
rast kiriklikku pidutsemist püha Stefanuse kirikus 
järgnes pidulik koosviibimine linna redoutesaalis. 
Sääl kõnelesid kardinalprimas, haridusminister 
Höman ja Budapesti linna nõunik Dr. Szendy.

Ühes erilises artiklis ungari päevalehes sele
tas kuulus noorkirjanik ja usupedagoog prof. Dr. 
Tihamer Tõth järgmist: „Võorad olevat kongressi 
külastamisel imestusega näinud, et see väike maa 
Don au ja Theissi vahel on olnud katoliiklisele 
maailmavaatele tuhande-aastane kasvumaa, et ta 
oma avalikes õpetusis, era- ja avalikus elus võr
ratut tugevust näitab." See väike Ungari rahvas 
tõstab nii võimsalt oma hääle maailma katoliikli
kus ühiskonnas, et vaikimisele teda viia ei võiks.

14 aasta eest on see jälle esimene kord, et 
rahvusvaheline eukaristlik kongress jälle aset leiab 
Euroopas. Viimane euroopalik päev peeti Amster
damis aastal 1924. Keskkomiteesse kuulusid ungari 
katoliikliku aktsiooni abipresident Nagy, endine 
riiginõukogu president Huszär, tuntud jesuiit Bela 
Bangha ja prälaat Mihalovics.

2. Riigi li oidj a Horthy abikaasa kong
ressi kõrgemaks protektoriks.
Rahvusvaheliste eukaristlikkude kongresside 

presidendi, belgia piiskop Heylen’i külaskäigu pu
hul Ungaris, võttis teda audientsil vastu riigi hoidja 
Nikolaus Horthy’ abikaasa. Kardinalprimas Szeredi, 
kes samuti võeti vastu audientsil, katsus ühes piis
kop Heylen’iga Ungari esimesele n?isele üle anda 
kongressi kõrgemat patrionaati. Riigihoidja abi
kaasa ei ütelnud palvele ära, vaid lisas juure, ta 
olevat valmis kõike ette võtma, et kindlustada 
kongressi edu. Sinnajuure tähendab katoliklik aja
kiri „Nemzeti Ujsäg* oma juhtkirjas järgmist:
„Proua Horthy on isiksus, kelle väljapaistvaid 
iseloomuomadusi kõrgesti austatakse terve ungari 
rahva hulgas, ja mitte tema abikaasa pärast, vaid 
tema isiksus pälvis austuse. Tema seisab siit pääle 
selle suurepärase sotsiaalse aktsiooni eesotsas ja 
ühes armastusväärse ja helde žestiga eemaldab 
pisaraid murelike näolt. Pääle selle on see aurikas 
palve suunatud ka usklikule katoliku naisele, kes 
lugematuid kordi on kaitsnud seda usku ja terve

j3) Kui Ka tol i k u Kirik jätab Kris
tuse sõnadele nende loomuliku mõtte 
alale ja võtab usklikult vastu sakramendid, mis 
Kristus on sisse seadnud, siis ei kriipsuta ta sellega 
sugugi mitte vähem alla usu tähtsust. Kuna ta 
tunnustas nõnda sakramente, jõudis liturgia täiesti 
loomulikul arenemisteel iseenesest nii kõrgele ast
mele, nagu ta meil tänapäeval Kirikus olemas. 
Rikkalik kultus oma kauniduses ei ole aga midagi 
muud kui ilus rüü kalli väärtusega usundliku tõe
likkuse ümber — nõnda välised rüüd õhtusööma
ajal ehk Õukonna pidulikud tavandid Jumala-ku- 
kinga auks, kes tõesti viibib meie juures. Ja neid 
usundlikke tõelikkusi tunneb moodne inimene aval
davat tegevust välistes vormides ja liturgias. Need 
tõelikkused ongi lõpuks, mis avaldavad, kuigi eba- 
teadalikult, sellist vastupandamatut külgetõmbejõudu 
inimesele, kes sellele külgetõmbejõule seab mitte
teadlikult teele takistusi ette.

Nõnda saab liturgia võlu avatud hingega ini
mesele Katoliku Kiriku võluks, selleks võluks, mis 
alati on hoovanud välja elavast Kristusest.

‘diewadelaul.o
Talv on kadunud, läinud 

Puhkama nüüd und ',
Kevade on tulnud 
Tooma rõõmutuid.

Lilled õitsvad aasal, 
Rõõmul hõiskab lind, 
Qiepungad põõsal, 
Õitseb kõik maapind.

Issand, saada päikest, 
Vihma, kosutust!
Hoia ära äikest.
Mis toob rahutust !

Kes on kurb ja närtsind, 
Too sell’ lohutust!
Kõik. mis elul õitsend,
Oma õnnistust.

Kaitse kõik, mis elav,
Issand, armuga ;
Lase päike särav 
Paista rõõmuga !

M. Mooreon.
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oma autoriteediga on annud niihästi katoliiklastele 
kui ka mittekatoliiklasile eeskuju kristliku usu 
täitmisele ja kristlikus usus tegutsemisele.

3. Kongressi kava.
23. mail 1938 saabub paavsti legaat Buda

pesti ja võetakse pidulikult vastu. Esimesel kon
gressi päeval leiab aset erirahvuste vastuvõtt. Teise 
kongressipäeva kava sisaldab üldise lastekommu- 
niooni. Kolmas kongressipäev saavutab pääle naiste 
ühiskommuniooni haripunkti suures Donau-protses
sioonis ja samaaegses illuminatsioonis terves linnas, 
lõppedes ilutulestikuga Gellert-mäel. Neljandal 
päeval kuuleme Püha Isa raadiokõnel; lõppeks 
Ungari primasi lõppkõne, millega samal ajaks ava
takse juubeliaasta püha Stefanuse auks. Edaspidi
seks juubelipidustuste haripunktiks kujuneb prot
sessioon pühaku reliikviatega.

4. Ettevalmistused.
Juba nüüd tehakse tegemist liiklemiskorraldu- 

sega, mis võtab määratuid mõõte. Arvestatakse 
umbes 100 erarongiga, ümmarguselt 10O0O välis
maa autoga ja mõne tuhande omnibusega. Ühis- 
kommuniooniks on 1200 preestrit ametis.

Isegi Ungari postihoiukassa tahab teha oma 
jagu eukaristliku maailmakongressi ja sellele järg
neva püha Stefanuse aasta kordaminekuks. Ta on 
selleks otstarbeks välja annud erilised niinimetatud 
püha Stefanuse hoiuraamatukesed. Neisse võetakse 
ainult niisuguseid sissemakse vastu, mis võib 
ainuüksi kongressi ajal tarvitada. See ungari posti 
üritus avastas kogu maal rõõmu, et selle läbi kõr
gendatakse usklikele oluliselt saavutada nii ihalda
tud eesmärk: osavõtt sellest suurejoonilisest pidus
tusest. Ka see näitab jälle, et terve Ungari rahvus, 
ametlikud ja poolametlikud kohad, rakendavad kogu 
oma jõu, et eukaristlikule kongressile aukartustära
tavat ja hääd kordaminekut kindlustada.

Märkmeid kõlblusprotses- 
side kohta Saksamaal.

Freiburgi ülem piisk op Konrad Gröberi 
karjasekirjast:

„Miks surutakse need ordurahva ja preestrite 
vastu suunduvad protsessid kokku ühele tähtpäe
vale, kuna ometi mitmed neist pidanuksid tulema 
normaalseil tingimusil arutusele juba ammugi? Ju
hus ei tule selle kuhjumise ja asjaajamise juures 
üldse arvesse. Kas põhjustas tuntud kannatuspüha- 
päeval ilmunud paavstliku ringkirja avaldamine 
selle kestva kahuritule avamise, seda otsustagu 
selgemini nägev tulevik!

Miks toimub sageli kaebealuste avalik hä
bistamine juba siis, kui veel kohtulik uurimine 
pole veel jõudnud lõpule või puudub vastavate 
kohtukodade vormiline otsus? Ja miks ei tooda 
õiendusi valeteadete puhul või miks ei asetata neid 
õiendusi vähemalt samasugusele silmapaistvale ko
hale, kus varemalt ilutses laimdus?

Miks kirjutab kogu saksa ajakirjandus peagu 
ainult prokuratuurtunnistajate avaldusi ja proku- 
rööri teravaid süüdistuskõnesid ja keeldub avalda
mast samal määral kostjate tunnistajate ja kaitsjate 
seletusi?

Kas peetakse siis Saksamaal praegu ainult 
komblusprotsesse ordurahva ja preestrite vastu ja 
kas ei peeta neid ka teiste, rahva eest suurel 
määral vastutavate seisuste ja noorsoole lähedaste 
ühenduste juures kuuluvate isikute vastu, kellel 
pole midagi tegemist Katoliku Kirikuga? Kui aga 
selliseid juhtumeid esineb kasvaval määral, nagu 
kahjuks võime nentida karistusasutuste täistoppi- 
misest ja teisest tõendusmaterjalist, miks korralda
takse siis sõnumitoomist ajalehtedes nii, nagu esi
neks kõlbluseksimusi ainult ordurahva ja Katoliku 
Kiriku preestrite juures? Miks tuuakse pilte ja ka
rikatuure kaebealuseist ja süüdlasist, munkadest ja 
preestreist, ja miks mitte ka teistest kaasmaalasist, 
keda mitte vähem ei tule pidada rahva kahjureiks 
ja hädaohuks noorsoole? Miks katsutakse meid, ka
toliiklasi, alati veenda, et siinjuures taotellakse ai
nult Kiriku puhastamise eesmärki, kuigi meil on 
olemas kindlaid tõendusi, et nende protsessidega 
tahetakse tabada Kiriku südamesse ja elundüdisse?

SKinge surematus.
1. „Surnud\ on surnud!*
Elav on elav. Meil mõlemil on õigus. Ihu on 

surnud, hing on elav.
2. „Surnud on surnud ja pole teist elu /“
See on niisama hea, nagu ütleks keegi". Punane 

on punane ja pole teisi värve. Kuigi on ihu surnud, 
miks ei peaks siis olema teist elu hingele ?

3. MAga mina jään selle juure: Surnud on 
surnud ja muud midagi!“

Siis ütelge mulle vähemalt: Mis on surm ? 
Surm on ühe elusa olendi osadeks jagunemine. 
Vaimlisel hingel aga pole osi. Niisiis ei või ta ka surra.

4. „Surmaga on kõik otsas!*
See oleks mõnele vägagi soovitav. Ta ei vajaks 

siis karta ei kohtunikku ega nuhtlust.
5. uEi või ometi enam kui surnud olla !“
Ometi võib olla neetud! Igaviku üle kahtlemine

ei võrsu mitte mõistusest, vaid rikutud südamest, 
mis teeb mõistusele päävalu.

Kas loodetakse säärase toiminguga võita Kiri
kut ennast? Kas teisel pool ikkagi veel ei saada 
aru sellest, et rahvas, ka siis, kui protsessi repor- 
taazhis väidetakse hoopis vastupidist, ikkagi sel
gelt aru saab nende abinõude viimasest otstarbest 
ja et seeläbi lööb kõvasti vankuma rahvausk kato
liiklaste üheõigusluse ja Kirikule ning tema asutu- 
sile kindlustatud kaitsesse?

Kirik muidugi leinab ja valmistub veel raske
maile katsumisile. Aga tema mõju kasvab õigla
selt mõtlejate hulgas sise- ja välismaal üha avara
maks ja sügavamaks, mida enam ta sarnleb Kris
tusele endale, tema asutajale ja Õnnistegijale, tema 
kannatamisteel. Ka kõige häbistavam kannatamis-
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,,Praegu möllab võitlus kristliku usu vastu 
millel pole ajaloos sarnast. Ei taheta teha piis- 
kopest ja preestreist märtrid, vaid neid püü
takse tempeldada roimareiks, et neid heita põl
guse märklauaks. See sünnib piisavalt tuntud n. 
n. kõlblusprotsessides, missuguseid peetakse ja kasu
tatakse viimse võimaluseni avalikkuses, mitte sel
leks, et karistada üksikisikute kõlbelisi eksimusi, 
vaid ainuüksi 
seks. Seda tuleb möönda avalikult, et ka preest- 
riseisuses on olemas mõningaid üksikuid, kes ei 
võta tõsiselt enda pääle võetud kohustusi, tõik, mis 
ei puudu ka kõigi teiste seisuste juures. Ametli 
kud avaldused näitavad aga selgesti, et üldiste 
kahtlustamiste jaoks mitte ainult pole põhjust, vaid 
et saksa kleerus on hoidnud end 
eeskujuliku seisusena. Meie Austrias 
tunneme end raskelt katsutud Saksa preesterkon
naga tihedaimalt ühendatuina ja väljendame avalik
kuses oma siirast valu nende tagakiusamiste pärast, 
milliseid peab kannatama tänapäeval Saksa preest- 
riseisus."

halvustami-Kiriku

Saksa episkopaadi ühine seletus
„Härra rahvahariduse ja propaganda riigimi

nister väitis 28. mail oma kõnes „Deutschland- 
hallis", et kõlblusprotsesside juures pole tegemist 
kahetsemisväärsete üksikjuhtumitega, vaid üldise 
kombluse langusega, nagu seda säärases hirmuära
tavas hiigelulatuses veel kordagi pole esinenud 
terve inimkonna kultuurajaloo jooksul. Härra riigi
minister seletas, täna ei võivat olla kahjuks enam 
ühtki kahtlust, et tuhandeid ja tuhandeid juhtu
meid, mis on tulnud kohtu kaudu päeva valgele, 
on ainult murdosa selle kombluskõlvatuse tõelisest 
määrast ja ainult üldine languse tunnuseks (sümp
toomiks).

Meie palusime kõigilt Saksa ordinariaatidelt 
täpseid andmeid, kui palju preestreid ja palju 
ilmikkongregatsioonide liikmeid on segatud komb- 
lusprotsessidesse. Saksamaal on olemas üle 100000 
ilmikkongragatsioonide mees- ja naisliikme; kui 
palju neist on tõmmatud praegustesse protses
sidesse ei võidud senini veel täpselt kindlaks teha. 
Preestrite kohta aga selgub kõigist Saksa 
ordinariaatidest saabunud andmeist, et 
21461 katoliku ilmavaimulikust on praegusest prot- 
sessilainest preestrite ja ordurahva vastu haaratud 
49; neist on 21 süüdi mõistetud, 28 juhtu1 ootavad 
veel lõpplahendust. 4171 ordupreestrist on asjasse 
segatud 9, neist on süüdi mõistetud 1, 8 juhtu on 
veel lahendamata. Niisiis tuleb 25634-lise kogu
arvu pääle 58 juhtu, s. t. veel mitte neljandik prot
senti, või 500 preestri kohta umbes üksainuke.''

Manila ja Moskva.

Prantsuse ajakiri „La Croix* nr. 13. II 1937 teatab ainu
laadsest kokkusattuvusest, et hetkel, mil hõiskavalt lõppes Eu- 
karistlik kongress Manilas, pühapäeval 7. veebr , Moskvas alus
tas koosolekuid jumalatute maailmakongress.
1600 osavõtjat, kes olid kokku tulnud 46 rahvusest, et uurida 
meetodeid, mida peaks tarvitama intensiivsemaks ristiusu võõ
rustamiseks, millega katsetatigi juba peagu kõigil mail mõne
suguste tagajärgedega.

Ühtaegu ajaleht tsiteerib ka ühe kirja Petra titulaar -ülem- 
piiskop Bartolomasilt (eukaristlikkude kongresside Itaalia osa
konna juhatajalt) kõigile Itaalia piiskoppidele, kus ta palub, et 
nad laseksid kõiki oma piiskopkondade preestreid osa võtta 
auavaldusist, mis pakutakse kongressil pühale tänuohvrile — 
Eukaristiale. Ta kirjutab :

„Näib, et see kohus veel suureneb praegu Moskvas alga
va jumalatute kongressi tungiva üleskutse tõttu. Manilas või- 
durõõmutseb eukaristlik Jeesus, armastuse kuningas 500000 usk
liku ees, kes avaldavad talle oma usku ja oma armastust. 
Moskvas töötab 1600 eriliste rahvaste esitajat selle kallal, et 
välja rookida inimlikust seltskonnast usku Jeesusse Kristusse, 
Pühapäeval on Manila ja Moskva kahe maailma keskpaigad 
Üks valguse, armastuse, tsivilisatsiooni, — teine pimeduse" 
vihkamise, julmi, verise metsikuse keskpaik, . . . Jumala linn* 
ja saatana linn."'

Sääl loendati

See üleskutse võeti kuulda. Võis näha kirikuis, kõige- 
päält Roomas, kus peeti kavakindlaid kummardamiskoosolen- 
guid, arvukaid huike, kes tõid lepituskummardust ühes Manila 
palveränduritega. Kogunesid ka Filippiinide seminaristid, kes 
õpivad Roomas mitmesuguseis kolleeges, mõne teise üliõpila
sega püha Kallistuse katakombisse, kus nad pärast püha missa 
kuulamist ja pärast rongkäiku pühima Sakramendiga pidasid 
.püha tunni'.

Täiendavalt teatab „Schönere Zukunft“ Viinist, et jumala
tute eesseisusel Venemaal on nõuks asutada ateistlikku saate- 
jaama, mille kulud tõuseksid miljoneile rubladele. Arvestatakse 
nõutavat summat kokku saada võivat vabatahtlike annetuste 
varal ja arvatakse uut jaama käima panna 1937 a. esimesel 
poolel.

Sama ajakiri teatab, et Nõukogude Venemaa tolliamet 
asutuste teatel on lubatud sinna sisse tuua ainult sääl mitte 
tarvitusel olevais keelis Püha Kirja ja teiste usuliste raamatute 
eksemplaare. Kuid selgi puhul on tollimaks eksemplari päält 
kuus kuldrubla, summa, mis on suurimale osale vene rahvastik- 
kust kättesaamatu. Teiseks otsustas vene jumalatute organisat
sioon tellida välismaa vabamõtlejate ühisusi maksuta väljajaga
miseks 11 miljoni usuvastaseid raamatuid ja brošüüre mitme
suguseis euroopa ja aasia keelis.

Kangelaslik armashisiõõ.

Hiljuti võtsid Elbeufi supelasutises (Prantsusmaal) duš- 
supelust kolm vaeslast õde Atanaasia järelvalve all. Äkki an
dis soojavee kraan järele kangele survele ja 80-kraadiline 
kuum vesi tungis ojana kambri. Kuna lapsed peletatuna valu 
pärast karjatavad, õde ei kõhkle- Ta surub mõlemad käed 
avausele ja hüüab appi, seistes kangelaslikus rahus 80-kraadise 
veejoa ja oma väikeste kaitsealuste vahel.

Kui abi jõuab, variseb õde pool-meelemärkuseta kokku. Ta 
sõrmed on keeva veega põletatud, läbi hautatud. Hoolimata 
koledast valust väike õde annab aru õnnetujuhuse kohta oma 
ülemaile, olgugi et ta jubedad haavad on seotud vaid päälis- 
kaudselt. Hirmuga ta kuulab laste seisukorra järele ja alles 
siis, kui ta on rahustatud selles suhtes, laseb ta end toimetada 
haiglasse, kus tema olek tunnistatakse väga tõsiseks. — Vii
maste teadete järgi teeb õde Atanaasia paranemine häid 
edusamme.

48 KIRIKU ELU Nr. 6

nädal jõuab lõpule, ja seda võidukamaks muutub 
Kiriku tulevik, mida tagakiusatum on tema olevik." Jumalariigist.

Trükitud „Edu“ trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 26, VI 1937. a.
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Kiriku tund.
jubedat kartust hukkumise eest. Ja kerkis üles kü
simus : Kas ei ole siiski vast kirik meie viimseks 
pääsuks hukkumise eest, Õhtumaa hukkumise eest?

Kahtlevaid, küsivaid, lootvaid silmi vaatab tä
napäev üles Kiriku poole, mida peetakse viimseks 
pelgupaigaks, mis rahvaile veel on üle jäänud 
nende viimses, jubedas hirmus! Kas täidab Kirik 
rahvaste lootusi? Kas õnnestub tal jälle tagasi võita 
neid miljoneid inimesi, kes nii mõnesuguseilgi 
põhjusil Kirikust on löönud lahku? Või kas inime
sed ütlevad pettunult lahti Kirikust ja pööravad 
lõplikult selja Kristusele ja kõigele kristlikule? 
Need on rasked otsustavad küsimused!

Mida ootab siis moodne inimkond Kirikult ? 
Eelkõige selgust ja kindlust õpetuses ja usus ! 
Mööda on ajad, kus oodati Õnnistust piirita vaba
duselt vaimsel alal! Arusaamine on kasvanud selle 
kohta, et ka inimvaimul on olemas oma kitsendusi. 
Need kitsendused on teaduste vallas loodussea
duste reaalsused ja mõtteteaduse alal mõtlemise, 
loogika seadused — ühe sõnaga väljendatult need 
on: tõde. Ja ka usulisel alal, seda mõistetakse üha 
enam, ei või Õnnistusele viia piiritu subjektivism, 
vaid objektiivne usuline tõde. Ka siin inimene võib 
terveneda laostumisest ja segadusest, ainult alludes 
selgesti tunnetatud tõdedele ja põhimõtteile ja end 
lastes kätte võidetud tõdede poolt saata ja juhtida. 
See tunnetus saab tänapäev ka protestantismile 
ikka selgemaks.

Üha selgemaks lähevad püüded pidada sidu- 
vaiks vähemalt väikest osagi kristlikke usu- ja 
kõlbluselu põhimõtteid kõigile Kiriku liikmeile. 
Saksamaal võitleb usutunnistuskirik kõvasti riigi 
vastu, et kaitsta seda kõige väiksematki osa usu
õpetusest, usutunnistusest riigi rünnakute vastu. 
Igatahes on tänapäev ainult sellel usulisel ühendu
sel väljavaateid inimeste võitmiseks, kes suudab 
moodsale, kaasaegsele inimesele pakkuda selget 
usutunnistust ja siduvuse kaudu selle tunnistuse 
külge anda talle jällegi selge juhtimise tunnet, 
mis on läinud kaduma tänapäeva inimesile ja mille 
järele nad ometi igatsevad oma sügavaimas häda 
ja pidevusetuses.

Lähemal sajandil näeb selgesti, kuidas pro-

lkka kindlamini kiindub ristirahvasse tunnetus, 
et kirik praegu seisab kesk tohutu otsustava täht
susega tundi. Nagu igal elualal, nii kerkib ka 
usulise ühiskonna piires ikka jälle üles küsimus mõt* 
te ja tähenduse järgi. Eitehta mitte ainultkaheldavaks 
usulisi valemeid ja pruuke, vaid tehakse küsitavaks 
ka ristiusu alustugesid endid. Ja kaheldakse veel 
enam kirikugi oleskeluõigust. Igatahes nõutakse 
kirikult, 
kaitseks
Nagu juba sajandeid, nii — ja veel rohkemgi
— on kirik nüüdki selleks linnaks mäe otsas, mille 
poole on suunatud kõikide silmad. Miks nii ?

Tänapäeva inimkond seisab usuliselt segadiku 
ees ! Viimaste sajandite kultuuri ja tsivilisatsiooni 
kõrge arengu kaasas käis laostumine usulisel, kõl
belisel alal. Ülepea näib avalduvat inimkonna 
kultuurajaloost, et iseenda hooleks jäetud inimkond 
aja jooksul, ühes edasi sammuva arenemise ja tsi
vilisatsiooniga mitte sugugi ei saa usklikumaks ja 
kõlbelisemeks, vaid et ta vastu läheb täie uskma
tuse ja sellele vastava kõlvatuse seisukorrale.

,,Valgustusajastu" algusega on moodne inim
kond üha enam loobunud Kirikust. Tuli ilmsiks, 
et selle kirikust loobumise, iseendahooleksjätmise 
tagajärjeks oli inimkonnale pikaline allalibisemine 
usulisel ja kõlbelisel alal. Kuna tehnika ja tsivili
satsiooni alal edenes inimkonna ennenägematu tõu
sen g, langes sama inimkond üha enam teoreetilisele 
materjalismile vaimsel alal. Ei salatud enam risti
usu tõdesid üksi. Hävis ikka enam ja enam usk 
üldse kõigesse vaimsesse, jumalikku, hingelisse, 
häädusse ja kõlblusse.

Ja milleks osutusid kõige selle tagajärjed ? 
Majanduslikul ja ühiskondlikul alal arenes teoreeti
line materjalism sotsialismiks ja koguni enamluseks
— segadikuks ! Mitte vähem saatuslik polnud areng 
usulisel alal. Laiad ringid neid inimesi, kes veel 
väliselt omistasid endile kristlase nime, olid sees
miselt saanud usu poolest täiesti ükskõikseks. Pal
ju teisi tunnistas end enam-vähem avalikult uskma
tuse poole. Nõnda siis oli segadik ka usulisel alal.

Kuid nähes segadikku majanduslikul ja usund* 
jikul alal, inimkond hakkas tundma jubedust —

et ta astuks välja oma olemise 
ka nüüd kahekümnendal sajandil.
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KIRIKU ELU Nr. 7/850

testantismil Õnnestub kujundada [paljudest tunnis- 
tusist ühte usutunnistust, mis oma sisu selgusega 
just nii köidab, nagu see tõele ongi kohane, kind
lust. Vaid selline usutunnistus, mis on järeleand
matult kindel, võiks otsivale moodsale inimesele 
saada kasuks ja anda pidet.

Katolitsismil ongi selline selge usutunnistus ja 
iga põhjaliku usulise haridusega katoliiklane leiab 
temas Kristuselt avaldatud toe, leiab temast selge 
vastuse kõigile usulisile küsimusile. Ning see sel
gus annabki katoliiklase elule pidevust ja jõudu. 
Ka moodne inimene võib leida sellest katolitsismi 
selgest ja kindlast usuõpetusest selgust ja kindlust 
eluküsimusis. Seda just ta otsib ju, ja ihaldabki. 
Nõnda Katoliku Kirik tuleb oma selguse ja kind
lusega kaugele vastu kaasaegse inimese otsingule 
ja igatsusele. Kas on moodsal inimesel julgust, end 
anda täiesti usaldavalt selle Kiriku juhtimise 
hoole?

Aga mitte ainult noorsugu — meie kõik oleme 
kutsutud ühes noorsooga teadlikult otsima, kui vaja 
uuesti avastamagi Kirikut Meie kõik peame jälle 
õppima ammendama tema jõuallikaist ja selle jõu 
kaudu oma elu jälle kristlikuks kujundama !

Kas praegune inimkond leiab nüüd tee Kiriku 
juure. Suurima vastutuse küsimus on see, niihästi 
Kiriku liikmeile kui ka inimesile väljaspool Kiri
kut. Muidugi on üldkirikute antud tõotus : ,,Põr
gu väravad ei võida sind". Ühel või teisel teatud 
maal on see aga inimeste vastutada, kas Kirik 
elutseb ja juhib õndsusse inimesi. Kirikus olevad 
inimesed on selle eest vastutavad, et nad oma 
valgust paista lasevad ja et need, kes on väljas
pool, ,,näeksid valgust ja kiidaksid Isa, kes on 
taevas.“ Väljaspool Kirikut olijad inimesed on 
selle eest vastutavad, et nad valgust vastu võtak
sid, endid armule avaksid, et nad oleksid valmis 
siiralt otsima Jumalat, Kristust ja Kirikut. Sellest 
sõltub inimeste ja seega ühtlasi maade ja rahvaste 
saatus.

Et moodne inimene nõustuks täieliselt anduma 
Kiriku juhtimisele, selleks ta nõuab esmalt, et see 
Kirik osutuks eluvõimeliseks olevikule, võimeliseks 
oma eluavaldusi jõuliselt kandma. Moodne inimene 
nõuab kirikult tõestust selle kohta, et Kirikul on 
jõudu oma vaimuga elu läbi immutada. Alles see 
Kirik, kes tõestab, et ta endas veel tänapäev kan
nab jõudu elu ristiusustamiseks Kristuse põhimõtete 
järele, alles see Kirik võib loota moodsa inimese 
usaldusele.

Just siin kerkibki üles oleviku suur probleem ! 
Moodne inimene ei kõhkleks sugugi vastu võtta 
Kiriku tõdesid, kui ta suudaks hellitada usaldust, 
et Kirikul Õnnestub tegujõuliselt lahendada elu tõelisi 
probleeme. Siin aga pesitsebki moodsas inimeses 
suur umbusaldus Kiriku vastu. Sügavale juurdunud 
on arvamine, et Kirik siin ammu on jäänud ummi
kusse !

Nõnda Kiriku tund saab otsustavaks tunniks 
maile ja rahvaile : „Oh, et sa tunneksid, mis on 
vaja su Õndsuseks!"

Kirik eesti kunstiarvustaja 
vaadelduna.

Kirik on taas paljude huvikeskuseks. Kirikust 
huvitatud isikute ridades pole haritlased sugugi 
viimasel kohal. Selle väite tõestuse leiame aja
kirja „Nädal Pildis* 13-dast ja 14-dast numbrist, 
kus kunstiarvustaja Rasmus Kangro-Pool kirjutab 
artikli päälkirjaga: „Kirik ja meie tulevane are
nemine."

Artikkel tunnistab tugevat huvi Kiriku mõtte ja 
tähenduse küsimuse vastu. Küsimus Kiriku järele 
on autorile südameküsimuseks : „Süda ei saa vai
kida, kõnelda tahaksin kirikust.“

Kuidas Kirik on saanud probleemiks^ seda 
näitab K. näite varal. Kord vaatles ta kohvik 
,.Kultas'est“ noorkotkaste paraadi Vabadusplatsil. 
Pidustustel oli riiklik iseloom, „aga Õnnistati seda 
paraadi ka kiriku poolt, ja mitte ühe vaid kahe 
usukombe järgi: luterlane luges sõnu ja veneusu- 
line piserdas püha veega lippusid." Meile on küll 
arusaadav, et see vaade arvustajas pidi äratama 
mõtteid Kiriku mõtte üle, nagu säärane nähtus 
õieti selliseid mõtteidpeaks äratama igas mõtlejas 
inimeses.

Ei saa ju salata, et maailm on ebakristlik. On 
vaid küsitav, kes on siin mannetuks jäänud, kas 
Kirik või inimene ise ? !

Sügavamalt vaatlejale on nüüd selge, et Kiri
kul ei puudu elujõudu ristiusustamiseks. Me teame 
ju elu allikaid Kiriku sakramentides, kõigepealt 
selles ühes elava leiva sakramendis.

See pole mitte paljas juhus, et kõikjal katoliku 
ristirahva seas see sakrament jälle on saanud ki
rikliku elu keskuseks. Ja oleviku usulise elu rõõ
mustavamate nähete hulka kuulub see, et mitmel 
katoliku maal just katoliku noorsoo keskelt on üles 
kasvanud ja ikka veel kasvab noorte hulk 
teadlikult ammendab neist usulise elu allikaist. 
Need noored inimesed avastasid Kiriku. Selle avas
tuse Õnne tunueb ainult see, kes temast osa võtab. 
See noorsugu tahab aga ka elu ristiustamisega 
äärmiselt tõsiselt pihta hakata. Nad nõuavad en
dalt ja teistelt lühidalt ja kindlalt täit andumist 
Kristusele. Neil on julgust esitada kõrgemaid nõu
deid endile ja teistele. Tuleb vastu võtta Kristuse 
õpetus tervikuna, tuleb täita kõik käsud, makskugi 
see ohvreid ja loobumust ! Nad on valmis kõiki 
elu nõudeid suunama kristlaseksolemisele. See 
noorsugu on Kiriku lootus, ta on ka tõendus sel
leks, et Kirikul veel praegu on oleskeluõigus, et ta 
veel praegu võib anda elusisu ja elujõudu otsivale 
inimkonnale.

mis

Sügavalt mõtlejale inimesele säärane pilt ei 
või paratamatult anda vastust küsimusele Kiriku 
olemuse ja mõtte järele ja seepärast saamegi aru 
sõnadest: „Oodati meie kiriklikus elus uuestisündi, 
uusi ideesid."

Miks uusi ideid, uusi tegusid?
Kuna moodne inimene elab erilises hädas, ise

äranis pimedas olevikus.
„On väga kurb moment, mis tänapäeva inimkonnale osaks 

saanud, elada kaasa suuri pettumusi, olles pealtvaataja, kuidas 
veel hiljuti kindlal sõnal kuulutatud riigikorrad ja südameveen-

E
e
s

ti
 R

a
h

v
u

s
ra

a
m

a
tu

k
o

g
u

 d
ig

it
a

a
la

rh
ii

v
 D

IG
A

R



51KIRIKU ELUNr. 7/8

Seoses sellega esitataksegi üldse küsimus Kiriku 
mõtte ja olemuse kohta :

ded korraga katastroofiliselt kokku langetatakse, elada vaikima 
kästud südamega neil tumedail ahervartel, ilma et hakkaks 
kuskiltki paistma uus valgussära, mille poole ruttamine annaks 
selgema aimamise uutest eluülesannetest. *

Kindlasti on siin joonistatud pimedus suur ja 
ometi puuduvad sel pildil nood jooned, nagu nad 
tuletuvad usulisest ja kõlbelisest segadusest ja 
kõdunemisest.

Nüüd on see aga tõsi, mis üteldakse edasi : 
„Elu pimeduses on võõras inimkonna eluinstinktile; 
inimene ihkab valgust, kus ta näeks oma südant 
ja oma elumõtet ja õigust oma südamele."

Aga missugust valgust ihaldab inimene ? 
Autor ütleb :

Nimetatagu seda valgust jumalaks, aateks või iluks, — 
see on ükskõik, aga midagi peab olema.”

Kas lugu on tõesti nii ? Kas see on tõesti 
ükstapuha, mäherdune valgus aitab inimesel pää
seda välja pimedusest ?

Muidugi, me ei taha salata, et inimesel või
vad olla valguseks ka ilu, edu, mingi idee, mis 
sähvatab tema pimedusse. Kuid meile näib, et 
need maised ideaalid mitte täiel määral ei suuda 
valgustada tema pimedust. K. ise mainib selle 
pimeduse põhjust, .elumõtte puudus ja oma mõtte 
vaikimine."

Kust aga peab nüüd siis inimesele tulema sel
gus elumõtte ja iseenda olemuse kohta ? Lõppeks 
on needki küsimused ühenduses küsimusega : „Kas 
on olemas isiklikku Jumalat või ei ole?" Kui on 
olemas isiklik Jumal, siis elu ja inimese mõte 
määratakse hädavajadusest tingituna Jumala poolt, 
siis on inimese ülesandeks korraldada oma elu ja 
kujundada seda Jumala tahtmisele vastavalt, kellele 
ta võlgneb tänu olemise ja elamise eest. 
aga pule olemas isiklikku Jumalat, siis on inimene 
ka autonoomne, siis võib ta määrata iseendale oma 
elumõtte. Aga juba maailma ajalugu tõestab, et 
inimesed asjatult on püüdnud anda rahuldavat 
mõtet oma elule usuta isiklikusse Jumalasse. — 
Ka viimase kolme-nelja sajandi jooksul pole kind
lasti puudunud inimesi, kes ilus, kunstis või mil
leski maises idees on otsinud oma elu mõtet ja 
sellest hoolimata nad pole teda leidnud. Ja kui 
sügavamalt juurelda, siis selgub, et nad pole teda 
leidnud just sellepärast, et neile on läinud kaduma 
sageli elu usuline mõte, nagu ta voolab usust 
isiklikku jumalasse, eelkõige aga usust Kristusesse.

K. küsib siis, kas Kirik moodsale inimesele, 
kes kujutab uut inimtüüpi, võib anda uusi ideid, 
niisiis uut valgust elu küsimusis. Igal juhul aga 
ei tule salata, et tõesti on tekkinud uus inimtüüp. 
Aga elu põhiküsimused, nagu ka küsimus Jumala 
järele, on jäänud oleskelema ka uuele inimesele. 
Küsimus on niisiis see, kas Kirik moodsale inime
sele võib anda rahuldava vastuse elu küsimusile 
ka oleviku suhtes? Sel puhul esitatakse küsimus, 
kas just luteri kiriku uuesti organiseerimine, nagu 
ta toimub viimasel ajal, kuidagi viisi kaavitab 
nende küsimuste lahendamist. Kindlasti õigusta
tult esitab K* küsimuse: .Mis see kõik tähendaks ? 
Kas oleksime sellega vaimselt midagi saavutanud ?u 
Kindlasti võime vastata, et uuesti organiseerumine 
üksi kindlasti ei suuda abistada moodsat inimest 
pimedusest valgusele pääsemisel.

kirik põhiolult?
Vastuseks püütakse seletada usundi tekkimist : 

„Primitiivaegade inimene lõi müüdi neist nähteist, 
mis temale ilmutusid . . . Kohisev elu ta ümber 
pakkus liääd ja kurja. . . Mõistmatud hea ja kuri 
olid vägevamad inimesest . . . kellele kartuses ja 
alanduses alluda tuleb nii nagu oma maapealsele 
võimukandjale. Usk oli iha ja hirm aimatava hea 
ja kurja — mõlema kõikvõimsuse ees." See usundi 
tekkimise seletus on küll ka tänapäeval veel laialt 
levinenud, kuid ta ei vasta enam täiesti teaduse 
tasemele usundiõpetuse alal.

Veel vähem aga rahuldab see, mida üteldakse 
Kiriku olemuse ja tekkimise üle. Seda seletatakse 
kuidagi viisi primitiivusundi evolutsiooni tootena:

„M ü ü t on saanud dogmaks ja kultus 
kirikuks."

„M i s on

See on vaimuseisundi nähtavasti hämmasta
valt lihtne sõnastus, mis ka usundiajaloos näeb 
ainult evolutsiooni ja ei näe midagi muud kui vaid 
evolutsiooni. Kristuse kujul Jumala erilise ilmu
tusena pole säärases evolutsioonis üldse mingit 
kohta. Pole ime, et selles kujutelmas Kirikust ei 
seisa ühtki sõna, mida võiks pidada vihjeks Kiriku 
kristlikule iseloomule. Nii üldise valemiga pole 
aga veel midagi üteldud Kristuse Kiriku olemuse 
kohta.

Päälegi on see valem otse eksitav. See pole 
sugugi õigus, et dogma on lihtsalt arenenud müü
dist, Dogma tõigad, nagu näiteks Kristuse inime
seks saamine, sünd, talumine ja surm ning üles
tõusmine on ajaloolised tõigad ja neil pole põrmugi 
tegu müütidega. Ja Kristuse Kirikut näha paljalt 
arenenud kultusena, see on samaväärne väärotsus, 
nagu oleks seegi, mis tahaks riigi olemust nime
tada paraadide arenemiseks.

Siin autoril puudub ilmselt vajaline vaateula- 
tus usulisisse probleemesse. Eriti tuleb see päeva
valgele, kui ta Katoliku Kiriku iseloomustuseks 
kirjutab järgmist:

„ Katoliku ideaal oli kivinenud vagatseja tüüp, eluvaenu- 
line askeet, eluarenemisrütmi seisukohast pSrvärs ja eluinstink
tide seisukohast ebamoraalne.”

Kui lugeda seda otse groteskset iseloomustust, 
siis on võimalik ainult kahekordne seletus. Kas 
otsustab siin mees, kes ausalt on näinud vaeva, 
mõista Katoliku Kirikut, uurida tema ajalugu, aru 
saada tema olemusest võrreldes teiste usuliste ühen
dustega ja siis otsustada oma parima teadmise 
järele — või siin ei otsustata tunnetuspõhjuste 
järele, vaid irratsionaalse järele, mingisuguse resen- 
timendi järele, mis, kuigi ehk alateadlikult, uinub 
kuski sügavas hingesopis.

Esimene vaade on vaevalt võimalik Katoliku 
Kiriku säherduse päratu uppijoonistamise puhul. 
Sest siin ei saa Kiriku olemuse tajumisest tunne
tada mõhkugi. Vaevalt võime aga oletada, et 
ausale uurijale asjade tõsisel vaatlemisel kõik tõe
line äratundmine jääks niivõrt peitu. Kellel pää- 
leselle veel on vaade, et „katoliiklane ei loe täna
päevani piiblit," see on mõnest Katoliku Kiriku

Kui
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õpperaamatust äärmisel juhul näinud ainult kaant 
ja sisu loetelu. — Harnack nimetas kord Katoliku 
Kirikut „maailma ajaloo suurimaks usuliseks asu
tuseks*. Õieti peaks nõudma kultuurinimeselt, et 
ta ka püüaks tundma õppida seda maailma ajaloo 
suurimat usulist asutust, vähemalt aga võib nõuda, 
et ta selle üle ei otsustaks, kui ta teda ei tunne. 
Mida ütleks autor selle kohta, kui keegi tahaks 
otsustada kunsti üle, näiteks keskaegsete usuliste 
maalide üle, ilma et ta ilmaski selle kohta luge
nuks põhjalikku raamatut või vähemalt lasknuks 
endale mõjuda olulisi teoseid algupärandeina ? Kas 
vast usuline ala moodustab erandi sääraseist muidu 
nii endastmõistetavalt eeldusist?

Muidugi on Katoliku Kirik, nagu ütleb apostel 
Paulus, suur „ müsteerium" ja tema välisest, süga
vat uurimist hülgavast vaatlemisest ei piisa. Keegi 
ei väida, et ta saab aru astronoomiast, kui ta on 
ainult näinud matemaatilisi valemeid päikese, kuu 
ja tähtede radade jaoks, ilma et ta neid millaski 
taibanuks. ‘Nii ei tunne ka keegi „ Kiriku müstee
riumi", kui ta Kirikust on näinud ainult väliseid 
asju ja kui ta neidki pole taibanud nende sisulise 
tähtsuse poolest. Siis võib küll heita odavat nalja 
viiruki ja preestrirõivastuse ja muu sellelaadilise 
kohta*) ja võib end seejuures veel tunda vaimu- 
kanagi. Ja ometi pole naljaviskajal Kiriku tege
likust olemusest, nagu see on joonistatud apostel 
Pauluse kirjades, siis veel kübetki aimu. Siis mui
dugi peavadki tekkima säärased eksiotsused, nagu 
see siin on sündinud.
„K ato 1 iku ideaal oli kivinenud vagat

seja t ü ü p.“
Aga kas autor (jääme alale, mida ta oskab) 

pole iialgi midagi kuulnud keskaja usulisest kuns
tist ? Kas aga tõestavad need liiigeltooinkirikud, 
mis keskaeg loonud, kas tõestavad usulise maali
kunsti teosed ida- ja läänekirikus, kas tõestavad 
Kiriku määratud saavutused teaduse ja kultuuri 
alal, et katoliku ideaal oli kivinenud tüüp? Ja 
kas on kõik pärast n. n. reformatsiooni muutu
nud teiseks ?

Mainin ainult mõningaid nimesid kunsti alaltj: 
Michelangelo, Raffael, Fra Angelico maalide ja 
plastika alal, Beethoven, Mozart ja uuemal ajal 
Bruckner muusika alal, Dante ja Calderon luule
kunsti alal on loonud oma teosed katoliiklikust 
vaimust. Kui naeruväärsena kõlab nende meeste 
meenutamisel väide, et katoliiklik ideaal on kivi
nenud tüüp.

„Eluarenemisrütmi seisukohalt 
p ä r v ä r s."

Mis on siis pärvärs ? Ümberpööramine 
ja pahupidikäänamine, käesoleval juhtumil vist 
küll inimliku loomuse vägistamine : Niisiis 
Katoliku Kirik olevat vägistanud inimese elurütmi, 
inimliku looduse 1! Selle seiga näiteiks esitatakse 
siis küll tema seadusi kristliku abielukorralduse 
suhtes või isegi tsälibaati, preestrite vallalist põlve. 
Aga kust meie siis tunneme inimlikku loomupärast 
loodust, nagu ta on tahetud ja mõeldud Jumala

poolt? Püha Paulus tunnustab, et inimeses on 
kaksikloomus. Missugune neist kahest loomusest 
on nüüd inimese tõeline looduspärane loomus ? 
Autor möönab ise, et moodsal inimesel on läinud 
kaduma arusaamine inimesest ja tema omadusest 
(oma mõtte vaikimine). Kui ta nüüd enam õieti 
inimloomust ei tunne, milliste normide järele tahab 
ta siis otsustada, mis on sellele loomusele kon
formne, vastav ja mis on talle pärvärs ehk vastu
okslik ?

Kui ta pisut ringi vaataks kirikisade kirjan
duses, siis ta leiaks, et mehed nagu Augustinus ja 
Ambrosius juba neile siin põhjenevaile probleemele 
on leidnud vastuse. Nad ütlevad nimelt: „See, 
mida ristiusk inimeselt nõuab, pole looduse vastu, 
vaid on loodusest üle“ (non contra naturam sed 
supra naturam). Selle mõtte tuum saab oma ter
ves sügavuses muidugi ainult sellele selgeks, kes 
seda teab, et ristiusk on ilmutususund, midagi, mis 
pole sündinud „mehe mõttest", midagi, mis pole 
,.sellest maailmast", vaid mis tuleb Jumalast, kes 
inimlikku loomust täiustab, kes tema „on teinud 
jumaliku loomuse osaliseks", kes tema „on taas- 
sünnitanud Pühast Vaimust," kes tema on võtnud 
sisse „jumalikku elurütmi" ja kes seepärast inime
selt ka võib nõuda eluviisi, elurütmi, mis „sobib 
Jumala lastele." Kes ei suuda taibata seda siin 
üteldut, ei saa siit veel sugugi õiguse, neid asju 
salata. Muidugi, kes oma otsusega on ruttu val
mis, sellele tundub see Õpetus ,,lollusena või pahan
dusena" või isegi „pärvarslusena".

„Ja eluinstinktide seisukohalt eba- 
m o r a a 1 n e."

Inimeses on mitmesuguseidki instinkte, selli
seid, mis ta võib rakendada tegevusse, kui ta 
tahab, teisi jälle, mis taltsutamatuse korral võivad 
saada hukatuseks inimesele endale ja ka inimühis
konnale 1 Mis on siis nüüd moraalne ja mis eba
moraalne? Jälle küsime autorilt: Kust peab ini
mene võtma normid, et otsustada, mis on moraalne 
ja mis on ebamoraalne ? Kust aga tahab seesi
nane, kes isegi pole jõudnud selgusele elu ja ini
mese mõtte üle, võtta õige moraali normid? Ja 
kes peab siis otsustama, mis ristiusule on moraalne 
ja ebamoraalne ? K. peab küll ise möönma, et tal 
puuduvad vajalised erialalised teadmised selle ot
sustamiseks. Kogu artikkel reedab, et ta liiga 
vähe tunneb ristiusku ja eelkõige Katoliku Kirikut 
ja järelikult ka kristlik-katoliiklikku moraali. Sel
leks on kindlasti vaja juba kaunis palju julgust, 
kui sellest hoolimata Katoliku Kiriku, ajaloo suu
rima usulise asutuse kohta langetada otsust, et tema 
eluideaaliks on kivinenud tüüp, tema eluarenemis- 
rütm on pärvärs ja tema elupõhimõtted on ebamo
raalsed.

Probleemi kohta, kas Kirik ka moodsale ini
mesele veel võib midagi olla, kas ta teda võib 
aidata teel Jumala juure ja kas ta seda peaks 
tegema seeläbi, et ta moodsale inimesele toob uusi 
ideid, selle kohta tahaksime ütelda järgmist : Pää- 
põhjus, miks moodne inimene Kirikus, ristiusus on 
leidnud nii vähe abi ja valgust, pole sugugi see, 
et Kristuse Kirikul pole endas enam neid piisa-*) See ei sünni siin artiklis, seda tehti aga kuski mujal.
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Sina oled Kristus, elava 
Jumala Poeg!

vaid jõude abistamiseks, vaid see, et moodne ini
mene enam ei tunne Kristuse Kirikut, et Kristuse 
Kirik moodsale inimesele kohati on muutunud hoo
pis võõraks, sama võõraks ja peagu veel võõramaks 
kui Buddha Õpetus või Muhamedi usk. — Kiriku 
süü seisab küll selles, et ta pole küllaldaselt näi
nud vaeva aru saada moodsast inimesest, pole näi
nud jätkuvalt vaeva selle kallal, moodsale inime
sele kuulutada Kristuse tõtt moodsale inimesele 
omases keeles.

Õigusega kaebab autor selle üle, et Kirik — 
ja tema tunneb vist küll ainult luteri kirikut — 
uue inimese mõtet pole küllalt arvestanud. Osali
selt seisnes põhjus siin aga küll ka selles, et pal
jude õpetajaile luteri kirikus endas oli läinud 
kaduma Kiriku sügav mõte, jah, kohati isegi aru
saamine ristiusu suurest saladusest. Pole ime, et 
nad siis moodsale inimesele mitte enam valguse 
jõududega, mis on varjul Kirikus, ei suutnud val
gustada eluteed, kui nad mitte enam armu jõudu
dega ei suutnud inimest kinnitada piisavalt elu
võitluses.

Kuigi meie ei saa olla päri kõigi allpool too
dud seisukohtadega, avaldame siiski selle artikli, 
kuna ta puudutab aktuaalseid ja üldsusele huvita
vaid küsimusi, mis vastavais ringes praegugi põh
justavad elavaid mõttevahetusi.

Toimetus.

Kui Luther 16. sajandil astus võitlusse Kato
liku Kirikus tollal valitsevate „pahede kõrvalda
miseks", ei võinud tema endale ette kujutada, et 
tema reformatsiooni püüded ja terve usupuhastuse 
töö täitsa vastupidiseid tulemusi annab, kui see 
tema poolt oli mõeldud. Samuti ei võinud vene 
intelligents arvata ja ette näha, et revolutsioon 
oma võidukäigus hävitab vene riigi ja aitab enam
lastele võimu enda kätte haarata. Kuid reformat
siooni ja revolutsiooni ei saanud enam pidurdada 
ja nende loojad ja toetajad olid asetatud vastsün
dinud fakti ette. Reformatsioon oma arenemiskäi
gus puhastas ühes „pahedega" välja kõik, mis seni 
oli kallis ja mis religioonile ehk usule andis sise
mist väärtust. Kuid mitte ainult seda. Uuenduse 
tungis kõrvaldasid Luther ja tema „jüngrid" ka
toliku liturgiast tuhande aasta jooksul tarvitusel 
olnud osad ja lihtsustasid liturgilise jumalateenis
tuse nii, et rahvas ei tundnud enam mingit tõsist 
huvi selle sisu kaotanud ja lihtsustatud jumalatee
nistuse vastu. Oma artiklis „Protestantlikus Maa
ilmas" nime all ^Peapiiskop ja piiskopid" kirjutab 
õp. Tallmeister päris avameelselt, et „ leidub roh
kesti inimesi, kes vahetevahel kaebavad, et evan
geelsed jumalateenistused on tehtud liiga lihtsaks 
ja kuivaks". Sellest on viimasel ajal aru saanud 
ka Ev. Lut. usu juhtivad tegelased ja õpetajad ja 
nad otsivad teed jumalateenistuse parandamiseks, 
et selle läbi kirikust eemale jäänud rahvast jälle 
tagasi võita. Ajalehtedest teame meie, et need kü
simused olid ka arutlusel kiriku konverentsidel. 
Ei saa aga mitte öelda, jälgides konverentside tööd, 
et Ev. Lut. usu kirik oleks leidnud midagi uut. 
Ei, vastupidiselt I Nagu nähtub, läheb Ev. Lut. usu 
kirik tagasi nende jumalateenistuse vormide juure, 
missugused katoliku kirikus on alati olnud ja mis
sugustest vormidest Ev. Lut. usu kirik oma asuta
mise momendist on kõrvale kaldunud, leides, et 
katoliku liturgiline jumalateenistuse peaosa — leiva 
ja veini muutmine Kristuse ihuks ja vereks, — on 
„ebausk" ja mõni „ebajumalate kummardamine".

Kuid mis meie tegelikust elust näeme ? Ev. Lut. 
usu kirik on ellu kutsunud piiskoppe ja peapiis- 
koppe (Lätis). On juba jutt diakoonia ameti ellu
kutsumisest.

Õp. Tallmeister ei ole isegi kaugel sellest, et 
Ev. Lut. usu kirikus tuleks tarvitusele „ müstiline 
liturgia", värvilised missarüüd, viirukisuitsetamine 
jne. ja seda mitte sellepärast, et, võtame, viiruki 
suitsetamine oleks tõesti vaja liturgilise jumalatee
nistuse iseenese jaoks, vaid et rahuldada neid, 
„keda sõna jätab külmaks ja et nende toitmine 
..piimaga* ei jääks katoliiklaste kirikute hooleks. 
Väga omapärane vaade. Tundub nii, et katoliku 
preester suitsetab viirukit olenemata sellest, kas

Kuid teisest küljest peab ka jälle moodne 
inimene Kirikut võtma tõsiselt, peab püüdma kord 
jälle tutvuda ristiusuga, Katoliku Kirikuga. Pal
judel luteri kiriku haritlasil on Katoliku Kirikust 
olemas ainult kõverpeeglis moonutatud pilt. Kiriku 
müsteeriumist ei saa nad enam sugugi aru. See
pärast on kõik see, mis nad kirjutavad Katoliku 
Kiriku kohta kas mõeldavalt pealiskaudne, pinna
pealne või mõeldavalt moonutav. Oleks juba palju 
võidetud, kui Katoliku Kirikut, maailma ajaloo 
suurimat asutust, vähemalt oleks uuritud selle 
lugupidamise ja aupakkumisega, millega ei uurita 
mitte ainult buddhismi ja islami, vaid millega juu
reldakse isegi Aafrika primitiivsemate usundite 
kallal *). Siin uurija leiaks, et ta senini tõesti 
aimamatult ja hoolimatult on läinud mööda usundi- 
ajaloo suurimast saladusest. Ja küsitagu paljalt 
neid inimesi, kes on leidnud tee tagasi sellesse 
Kiriku ja siis võib veenduda, et need inimesed 
Katoliku Kirikust tõesti on leidnud uusi elujõude, 
mäherdusi nad seni polnud tunnud, et Katoliku 
Kiriku Õpetused neile tõesti on annud uusi ideid 
elu jaoks, et ta neile elumõtte ja inimese mõtte 
seletab, et need inimesed Katoliku Kirikust on 
leidnud kõik selle mida moodne inimene ülalmai
nitud artiklile vastavalt otsib.

See on liää, et küsimus Kiriku järele mood
sale inimesele jälle on muutunud probleemiks, mil
lega ta tegeleb, mida ta arutab. See arutelu peab 
toimuma ja teostuma vajalise tõsidusega, Seda 
tõsidust ei saa nimetatud artikli autori juures ei
tada. Ja kuigi pole veel saavutatud vajalised 
äratundmised, et siirduda Kiriku sügavamate prob
leemide kallale, siis on ometi mõnigaid rohkem 
välist laadi probleeme nähtud hästi ja mõningaidki 
küsimusi, milliseid Kirik ei tohi jätta kahesilma- 
vahele, on siin käsitatud siiralt. Ka selle eest on 
selle artikli kirjutajale tänulikud kõik mõistlikud 
„kirikumehed“. E. P.

*) Eriti soovitame uurimiseks järgmisi teoseid: 1) Karl 
Adam: „Das Wesen der katholischen Kirche* ja Otto Karrer: 
„Das Religiöse in der Menschheit und das Christentum". Her
der 1936.
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Hr. 1/SKIRIKU ELU54

see tõesti vaja on või mitte, ainult et rahvas oleks 
„ piimaga" toidetud. On päris häbi nende inimeste 
ees, kes veel võivad arvata, et katoliku usutunnis
tusele kuuluvad Õpetlased, haritud inimesed ja tei
sed sarnanevad „väetimatele lastele, kellele tuleb 
anda piima juua ja ei mitte kõva rooga" (1 Kor. 
3,1 — 27). Kui austatud Õp. Tallmeister „kõva roau 
all arvab mõnda erakordset kõmu tekitavat jutlust 
ä la .Aja ja maailma lainetel" (Prot. Maailm nr. 
1—37 a.), siis on tal küll õigus, sest katoliiklased 
ei lase endid eksiteele viia ja nendel kui ka nende 
esivanematel on alati selge olnud, kas Jeesus — 
Jumal — võis järvel kõndida või mitte. Las need 
seda arutavad, kellel see veel selge ei ole. Et aga 
Ev. Lut. usu kirikus mõni küsimus selgitamist 
nõuab, seda kinnitab terve rida asjaolusid, mis küll 
vana päritoluga aga seni veel lahendatud ei näi 
olevat. Nii näiteks, on ainult nüüd, s. t. umbes 
400 aastat peale reformatsiooni, Ev. Lut. usu kiri
kus üles kerkinud küsimus, kas tuleb enesetapjaid 
matta ja lahutatuid laulatada. Õpetajad tulid eita
vale seisukohale. Siin võib aga täie õigusega üles 
tõsta küsimus: mis oli õigem? Kui uus kord, siis 
oleks väga huvitav teada saada, miks see kirik 
mitu sada aastat vana ebaõige korra järgi talitas.

Tungi uuenduste järgi märgati ja arutati ka 
ajakirjanduses ning mõned mainisid, et Ev. Lut. 
usu kirik katoliseerub. Jah, see paistab küll nõnda 
olevat, kuid ainult väliselt. Seesmiselt Ev. Lut. 
usu kirik ei ole kindel oma Õpetuses ja kaldub 
kord ühele, kord teisele poole. Sellest ei või 
mitte midagi head tulla, sest tähtis on mitte ihu, 
vaid vaim. Vaim on, kes elavaks teeb, ütleb püha
kiri (Joh. 6, p. 63). Kas võib uskuda, et rikkalikud 
liturgiad ühes terve sinna juure kuuluva aparaa
diga, küünaldega ja värvidega, viirukiga ja rongi- 
käikudega, võiksid anda neid tagajärgi, mille peale 
loodetakse, kui vaim on nõder. Kui Katoliku Ki
rikus liturgilise jumalateenistuse ajal või õhtu ju
malateenistuse ajal tarvitatakse viiruki suitsetamist 
ja toimetatakse rongikäike, siis valitseb seal loo
giline mõte. Seda „aparaati" on vaja. et mõjuva
malt avaldada oma armastuse ja sisemise läbiela
mise sügavust, mis rahva südames valitseb ja 
triumfecrib Kristuse-Jumala suhtes, kes ihulikult 
ja vaimliselt on peidetud püha Hostia kuju all 
altaris ja rongikäikudet monstrantsis. Kui leiva ja 
veini muutmine Kristuse ihuks ja vereks tunnista
takse „ebausuks", siis ei ole viiruki suitsetamisel 
ja teistel sarnastel toimingutel mingit tähtsust ja 
veel rohkem, see võib alust anda jumalateenistuse 
tunnistamiseks ebausuks. Teiselt poolt on katoliku 
kiriku välised pruugid kujunenud ja pühitsetud 
aastatuhandete jooksul ja nad on selle kiriku 
struktuuriga vaimliselt kokku kasvanud. Kui uüüd 
mõni kirik tahab neid pruuke ilma pikema jututa 
üle võtta, siis ta sarnaneks äsja surnud inimese 
kehale, kes väliselt veel võib näida väga kenana, 
aga kellel puudub peategur — suremata vaim ja 
hing. Kui mina neid viimaseid ridu kirjutan, tuleb 
mulle jälle meele „piim ja kõva roog", kuid juba 
teises tähenduses. Mul tundub, et piima toitu saa
vad Ev. Lut. usu kiriku liikmed, kuna katoliikla
sed end täie õigusega nimetada võivad isikuteks, 
kes „kõva rooga" tarvitada võivad ilma, et nad

sellest saaksid tervislikke rikkeid. Kristuse Õpetus 
nii, nagu ta pühakirjas tähendatud, ei ole osa
liselt meile kättesaadav mõistusega. Seal on palju 
niisuguseid asju, milliseid meie ei saagi aru, kuna 
inimeste piiratud mõistus seda takistab. Niisugus
teks asjadeks võib lugeda Jumala kolmainsust, 
Jumalapoja sündimist inimesena, tema ülestõusmist, 
taevaminekut ja leiva ja veini muutmist Kristuse 
ihuks ja vereks. Need Kristuse Õpetused kuuluvad 
saladuste hulka. Mainitud põhjustel on inimestel 
väga raske sellesse uskuda, kui nendel puudub 
Jumala abi ja kui nad ei ole arenenud vaimliselt. 
Selleks on vaja märtrite ja usukannatajate usku. 
Selle läbi aga, et Kristuse Õpetus sisaldab meile 
arusaamatuid asju, et ole meie mitte vabastatud 
Õpetuse vastuvõtmisest nii, nagu tema meile antud. 
Pühakirjale vastavalt nõuab ka Katoliku Kirik 
oma liikmetelt seda suurt usku. Et see nii on, seda 
näeme alljärgnevast: Johannese evangeeliumis 
(6.56—69) on kirjutatud muuseas nõnda: *Kes 
minu liha sööb ja minu verd joob, see jääb minu 
sisse ja mina tema sisse . . . Aga palju tema jüng
reid, kui nemad seda kuulsid, ütlesid : seesinane 
kõne on kõva, kes võib seda kuulda? 
Aga Jeesus teadis iseeneses, et tema jüngrid 
selle pärast nurisesid ja ütles neile : Kas see 
teid pahandab? Aga mis siis, kui Teie näete 
inimese Poja sinna üles minevat, kus ta enne oli ? 
Aga mõningad on teie seas, kes ei usu mi 11 e.... 
Sest ajast läksid paljud tema jüngrid tagasi ja ei 
kõndinud enam t maga. Siis ütles Jeesus nende 
kaheteistkümne vastu: Kas Teie ka tahate ära 
minna? Siis kostis temale Siimon Peetrus : Issand, 
kelle juure peame meie minema? Sul on igavese 
elu sõnad. Ja meie oleme uskunud ja tunnud, 
et sina oled Kristus, elava Jumala 
Poeg?" Vaadake, sellest evangeeliumist ja apost
lite teguviisist peame meie kõik Õppima, kuidas 
eht kristlik inimene talitama peab. Kristus on siin 
rääkinud asjadest, millistest väga raske oli aru 
saada jüngritel. Seda teadis ka Kristus, kuid tema 
ei taganenud oma õpetusest olgugi, et osa jüngri
test lahkus. Veel enam, tema teeb oma viimase 
käigu ja küsib järelejäänud jüngritelt, kas ka ne
mad tahavad temast lahkuda. Ja olekski inimli
kust seisukohast väljaminnes loomulik, kui nemad 
vastaksid jaatavalt, sest ka nendele oli see kõne 
„kõva", kuna ka nemad ei saanud aru, mis Jeesus 
oma sõnadega tahtis öelda. Kuid Uks asi hoidis 
neid tagasi, — see oli nende suur ja kindel usk 
nende meistri ja Õpetaja sisse.

Nemad teadsid, et Jeesus on Jumala Poeg ja 
Jumala poolt saadetud ja et tema sõna on Kõige
vägevama sõna. „Jssand, kelle juure peame meie 
minema," lausus Peetrus. Ja, kelle juure, kui nende 
ees seisis nende ja terve inimkonna Õnnistegija, 
meie esimene ja viimane lootus. „Meie oleme us
kunud ja tunnud, et Sina oled Kristus, elava Ju
mala Poeg." See usk päästis neid, see usk andis 
neile jõudu vastu võtta Jumala Poja suust kõnet, 
mis ka nendele imelikuna paistis ja see usk andis 
nendele jõudu oma elu ohverdada Kristuse ja tema 
Õpetuse eest.

Niisuguse usuga võtavad ka meie ajal kato
liiklased vastu kõik, mis pühakirjas seisab. Protes-
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Nr. 7/8

tas msgr. Pacelli paavsti paviljoni maailmanäitu
sel, hää ajakirjanduse maja ja avas püha Odile ki
rikus, kus tuntud kirjanik Pierre L’Ermite preest
rina tegutseb, prantsuse usulise kunsti näituse. Pä
rast lõunat, 10. juulil, lahkus kardinal Pacelli kar
dinalide Verdier, Dougherty, Suhard’i ja Baudri- 
drillarfi ning paavsti Pariisi nuntsiuse ja Vatikani 
prantsuse saadiku saatel Pariisist. Tema tulekul 
Lisieux’sse hõiskasid talle vastu sajad tuhanded. 
Ka Liseux’s võeti ta auga vastu. Õhtul loeti ette 
paavsti kiri, milles püha Isa Pacellit legaadiks ni
metab. Selles räägib paavst suui*3 austusega pü
hast Jeesuslapse Tereesiast meenutades tema tae
valist abi, mida paavst oma haiguses nii selgesti 
tundnud. Muuseas ta ütleb järgmist:

«Paluge, et püha kuningas pühas eukaristias 
võtaks pühitseda ja päästa igat hinge meie seas ja 
teda juba nüüd teeks templiks ja elavaks kirikuks, kus 
ta elaks oma armuga ja õnnistusega, doomkiri- 
kuks, nii ilusaks ja toredaks, et ta kahtlemata üle 
säraks igast maisest iludusest ja toredusest, isegi 
Lisieux’ uuest doomist. Palugem meie selle elava 
doomi, kõikide hingede hoidjat ja kaitsjat, et tänu 
teie valgustatud agarusele, teie hoolele ja apostli
kule tegevusele, ja teie eeskujulikule elule, Jeesuse 
Kristuse kuningriik ikka enam leviks ja asuks hin- 
gisse ja et nad kartuseta ja usaldades võiksid vas
tu minna tunnile-millele nad ju alatasa lähenevad- 
kus nad Jumala kohtujärje ees aru andma peavad 
oma karjase kohuseist. Lõpuks palume teid eriti 
lapseliku armastusega paluda meie eest, kellel la
sub eriti selle aruande raskus ja lähedus. Olgu 
teie palve suunatud sellele, anuda meile kõigepäält 
ja igas suhtes täit ja täiuslikku kooskõla meie ju
maliku kuninga ja Issanda Jeesuse Kristuse tahte
ga. Ja nüüd laskugu teile too õnnistus, mis ikka 
on olnud hääde laste ja vagade usklikkude palav 
ihaldus-nagu ju olete teiegi: nimelt halli isa õnnis
tus, keda teie palved elule, uueks tööks on tagasi 
kinkinud- kui kauaks ja milleks, teab üksi Jumal,— 
Jeesuse Kristuse asemiku õnnistust!“

Pühapäeval oli Lisieux’sse tulnud 130.000 ini
mest. Keskööst saadik loeti igas kirikus missasid 
ja jagati püha armulauda — ajuti 80 preestrilt kor
raga. Kõige päält puutus silma suur osavõtt mees
telt. Kell 9.30 algas uue basiilika pühitsemine, 
mida toimetas kardinallegaat. Sel puhul jutlustas 
kardinal Pacelli prantsuse keeles lause üle „Vaa
dake, see on Jumala koda inimeste seas*. (Ap. 
teod 21, 3). Ta tähendas selles ka pühale Teree- 
siale, kelle hing oli Jumala elamu. Kell 1.2 laul
di „Ite missa est“. Kardinal võttis aset troonil 
ja sajad tuhanded kuulasid raadio kaudu Püha Isa 
sõnu. Püha Isa rääkis, et ta vaimu pidustusil ligi 
on ja kutsus usklikke üksteise eest palvele. Lõ
puks jagas ta õnnistust. Pärastlõunal toimus suur 
eukaristlik rongikäik, kus kardinal Pacelli kandis 
Pühimat. Võttis osa umbes 80.000 inimest. Es
maspäeva hommikul pühitses kardinal Pacelli püha 
Tereesia surikambris püha missat ja pöördus tagasi 
Pariisi kella kuue paiku õhtul.

tantlik kirik vastupidiselt „oma seesmise vabadu
sega"
faktiga inimeste poolt ja katsub õpetada nii, 
et inimesed neist Jumala saladusist oma mõistu
sega aru saaksid.

Teiste sõnadega see tähendaks, et protestant
lik kirik, katsudes inimestele Jumala õpetuse sa
ladusi selgeks teha, neid muudab nendele küll aru
saadavamaks, kuid nad kaotavad sealjuures oma 
sisemise mõiste ja tähenduse ja muutuvad tegu
deks, milledel mitte midagi jumalikku ei ole. On 
ju palju kergem ära seletada, et Kristus ainult 
vaimliselt on üles tõusnud, et ta ainult vaimliselt 
järvel oma jüngritele on ilmunud, et tema leiva 
ja veini oma ihuks ja vereks mitte muutnud ei ole 
ja mainitud toimingu on seadnud ainult enda mä
lestuseks. See kõik on nõnda küll arusaadavam, 
kuid sel korral küsitakse, mis on Kristus üldse tei
nud sellist, mis tema jumalust tõstaks. Kui Kris
tuse tegusid nii mõista, siis võib ju mõni geenius 
sellega toime saada ja sel korral kaotaks Kristuse 
õpetus Jumala Õpetuse iseloomu. Ülaltoodust näh
tub, kes sarnanevad väetitele lastele, kelledele tu
leb „piima“ anda, et nad saaksid seda seedida ja 
kelledele võib ka „kõva rooga" pakkuda. Kui ini
mestel oleks rohkem usku, siis nendel poleks vaja 
olnud „kõva rooga" muuta «piima* peale Issanda 
Õpetuse mitte arusaamise pärast. Ja lõpuks, mis 
jaoks oli Lutheril vaja asutada oma kirikut? (öel
dakse küll, et vaata, Katoliku Kirikus oli vaja pu
hastuse tööd ette võtta, kuna see õpetus ja selles 
kirikus valitsevad pruugid pole kooskõlastatud pü
hakirjaga. Kas need ,, usu puhastajad* siis tõepoo
lest on osutanud niisuguse tähtsa teene ? Kas siis 
tõepoolest oli vaja teostada reformatsiooni selleks, 
et rahvas saaks õige pühitsetud piiskoppide ja dia
konite asemel isikuid, kes piiskopid või diakonid 
tiitli järgi, või, võtame, et leiva ja veini muutmist 
Kristuse ihuks ja vereks nimetatakse mõneks 
„ ebausuks*, või selleks, et iga õpetajale anda või
malus oma arusaamise järgi pühakirja seletada 
või jumalateenistust pidada ühes «pika, vesise ja 
kuiva kõnega ja palvega.*

arvestanud pühakirja mittearusaamiseon

Ehk lõppude lõpuks selleks, et peale igasugu
seid eksperimente oma kirikus tarvitusele võtta 
Katoliku Kirikus valitsevaid pruuke, mis rahva 
jaoks „piimana“ kasutada tahetakse.

Observator.

Eukaristlik kongress 
Prantsusmaal.

Prantsuse eukaristlik rahvuskongress Lisieux’s 
algas 8. juulil suure ülistusega laste poolt. Üle 
20.000 lapse võttis püha armulauda. Paavst Pius 
XI oli oma legaadina saatnud sellele kongressile 
kardinalriigisekretär Pacelli. 
jõudis 9. juulil Pariisi ja võeti vastu jaamas prant
suse välisministri, kardinal ülempiiskop Verdier ja 
teiste kõrgete ametnikkude poolt. Pariisis külas

Kardinal Pacelli

>coddd-Md'
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Nr. 7/8KIRIKU ELU56

Katoliku Kiriku võlu. preestri võimutaotlust, et julgetakse esineda koguni 
väitega : „Kultus muutub preesterkonna käes va
hendiks, et uimastada siseteadu ja mitte anda 
sõna viimastelegi lihtsatele kohustustele Jumala 
vastu" (lk. 89).

Kahesugusel viisil väljendub see võimutaotlus : 
inkvisitsioonis ja absolutsioonis.

(Järg)
Sakramendikiriku õigustamise küsimusega on 

lähedalt seotud preestriameti õigustamise küsimus. 
Viimasele pühendab prof. Heim sellepärast eri pea
tüki, pealkirja all : „Preestriameti lõpp." Kui täh
tis see küsimus on, seda vihjatakse seal sõnadega: 
„ Selles asjas on vastuolu mõlemate usutunnistuste 
vahel, hoolimata kõigest vastastikusest arusaami
sest ja kõigest vastastikusest lugupidamisest, täna
päevalgi veel leppimatu" (lk. 86).

a. Inkvisitsioon.
Neli lehekülge käsitlevad üksi inkvisitsiooni, 

ketserikohut. Mida kõike kantakse sinna kokku, 
on tõepoolest imesteldav. Isegi pärtliööd kujuta
takse seal nagu mõnda inkvisitsiooni kohut, kuna 
ometi tänapäeval peaks olema teada, et oluliselt 
olid selle sündmuse põhjused poliitilised. Veriste 
värvidega kujutatakse inkvisitsiooni Õudusi. Selle 
juures muidugi ei puudu tugevad liialdused. „Palju 
rohkem inimesi on tapetud maha inkvisitsiooni 
läbi kui neid kristlaste tagakiusamise ajal saadeti 
surma paganate läbi" (lk. 90). Ja jällegi peab ku
rikuulus krahv Hoensbroech tulema siin oma .tea
dusega" appi. .Ükski kujutelu ei suuda välja mõelda 
seda valu ja ahastust, mis need asutised nende 
400 aastate vältel on inimkonnale toonud. Vere- 
meri, piinatute valukarjatused, tapetute surmarögi- 
nad, kõik see on peaaegu hirmsamgi veel kui maa
ilmasõja õudused ja kõige julmemad kristlaste ta
gakiusamised vanal ajal" (lk. 93).

Selle juures insinueeritakse kõige ebaüllamate 
motiividega. „Inkvisitsioon ei kavatsenud nähta
vasti mitte ainult kõrvaldada ketsereid ja puhas
tada kirikut väärõpetuste taudist, ei, ta oli ka 
kunstitäiuslikult väljamõeldud vahendiks, et ini
mesi . . . hoida püsikestva hirmu all . . . hoida 
neid sellises hirmupsühhoosis, et kirik võis nende 
südametunnistused saada oma meelevalla alla"

B. Preestriamet.
1. Inimlik preestriamet ja õigeks

mõistmine.
Kes võtab omaks inimese õigeksmõistmise ainu

üksi usu läbi, see peab loomulikult lükkama tagasi 
igasuguse inimliku preestriameti. Sest „kui sünnib 
see usuime, Kristuse juuresolek meeleheitele jõud
nud südames, siis hing viibib Kristusega täiesti 
üksi . . ., nagu patune naine variseri kojas keset 
lauaseltskonda oli üksi Kristusega, kui see ütles 
temale : .Mine rahuga" (lk. 84), „ainuüksi usu läbi, 
see tähendab: mitte inimlikkude tegude läbi, mitte 
preesterliku vahendaja läbi, mitte sakramendiki- 
rikü salapärase toime läbi" (lk. 86).

Oleme eelpool juba selgitanud, et õpetus õigeks
mõistmisest usu läbi ainuüksi põhineb vääral eel
dusel, nimelt eeldusel inimese absoluutsest patlik- 
kusest, mis ulatuvat koguni nõnda kaugele, et ini
mene isegi oma parimate püüdmiste juures parata
matult langeb pattude sisse ja isegi hoolimata oma 
parimaist tegudest paratamatult eemaldub Juma
last üha rohkem. Kuna meie tunnistasime selle 
õpetuse sarnaseks, mis ei lase end viia kooskõlasse 
Õiglase ja püha Jumala mõistega ja mis ühtlasi 
käib üldinimlikkudele kogemustele risti vastu, pea
me neil motiivel lükkama preestriameti ärakaota
mise tagasi.

(lk. 91).
Küll möönatakse, et ka .reformatsiooni kirik 

ei ole sellest rüvetusest hoidnud end puhtana'' 
(lk. 90). Võime omalt poolt lisandada, et katoliik
laste jälitamise ohvrid reformatsiooni ajal ei olnud 
palju vähemad kui inkvisitsiooni ohvrid. — Kui 
aga reformatsiooni kirik, kes preestriametit ei 
tunne, ise ülistab inkvisitsitsiooni põhimõtteid 
millise õigusega siis üldse saab inkvisitsiooni pi
dada preestriameti võimutaotluseks ?

Muidugi on inkvisitsioon kurvaks peatükiks 
kiriku ajaloos. Kuid õiglus nõuab, et ka seda 
kurba peatükki hinnatakse tolle aja vaimu ja vaa
dete seisukohalt. Siis ei saa muidugi mitte selles 
näha lihtsalt võimuahne preesterkonna mandumist. 
Kahjuks aga kaotavad mõned ajaloolased otsekohe 
oma rahu ja objektiivsuse, niipea kui nad käsitle
vad seda ajajärku kiriku ajaloos, ja langevad 
peagu nii kaugele alla, et nad hakkavad drastilisel 
viisil suuresti liialdama tõelikkust ja teatava kah
jurõõmuga sel teel koormama Katoliku Kiriku võ- 
lakontot, kuna selle juures samasugused asjad 
enese kirikus vaigitakse häbelikult surnuks.

2. Inimlik preestriamet, tekkinud 
võimujanust.

Sügavaimaks põhjuseks, miks prof. Heim eitab 
igasugust inimlikku preestriametit, näib temal ole
vat siiski teine põhjus. Nimelt leiab Heim, et iga
sugune inimlik preestriamet olevat inimese võimu- 
taotlemise saadus. ^Preestri olemusse kuulub, et 
ta teostab võimu inimese siseteadu üle ja see sün
nib selleks, et enesele säilitada valitsemist süda
metunnistuse üle" (lk. 88). .Preestri võim . . . põ
hineb ikka sellel, et ta saab isandaks südametun
nistuse üle ja omandab sel teel võimu inimese üle" 
(lk. 87). Ja veel edasi : „On olemas võim, kes on 
huvitatud sellest, et meid, inimesi, hoida kinni sü
dametunnistuse rahutuse olundis, milles me sõltume 
teistest inimestest. See võim on preestriamet" 
(lk. 87). Selles preestriameti võimus Heim näeb 
alistumist jõule alt sügavusest ja ta pühendab selle 
kirjeldusele eripeatüki 14 leheküljest tervenisti 10 
lehekülge. Nii suurel määral nähakse kõiges

b. Absolutsioon.
Teiseks võimu kasutamise vahendiks, .veelgi 

kardetavamaks vahendiks kui seda on inkvisit
sioon," nimetatakse absolutsiooni, pattude andesta-
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sitiivses mõttes, siis nõustume sellega täiesti. 
Katoliiklik usuteadus tõlgitseb sõna «kuninglik 
preestriamet“ (1 Peeter. 2,9) nõnda, et kristlane 
tõmmatakse ristimise läbi müstilise Kristuse sisse 
ja samastatakse sel viisil Kristusega, kuninga ja 
preestriga. See tähendab, igaüks, kes ristitud, võ
tab osa Kristuse preesterlikust ülesandest, mis sei
sab jumalateenistuste pidamises ja vaimsete ohvrite 
toomises. Selles mõttes kõneleb Paulus «kiituse- 
ohvrist" (hostia laudis Hebr. 13,15), mida meie 
peame viima Kristuse läbi, ja Peetrus kõneleb 
„vaimseist ohvreist" (spirituales hostiae, 1 Peetr. 
3,5), mida kristlased peavad viima.

Kui aga katsutakse sõnadele «üldine preestri- 
amet“ anda eralduv, eksklusiivne mõte, 
tähendab, kui katsutakse selle läbi igasugune 
ametlik preestriamet välja lülitada, siis meie ei 
saa seda seletust pidada Pühakirja õigeks tõlgen
duseks. On küll tõsi, et Kristus on oma ohvriga 
eel-Kristuseaja kogu ohvritalituse .viinud lõpule" 
ja sel teel kaotanud ära Vana Testamendi kogu 
ohvriteenistuse institutsiooni. Uues testamendis ei 
saa seega olla mingit muud ohvrit Kristuse ohvri 
kõrval ega mingit muud preestri ametit, mis oleks 
rippumatu Kristuse preestriametist.

Sellest aga ei järgne veel mitte, nagu oleks 
Uues Testamendis igasugune preestriamet ära kao
tatud. Katoliku Kirik õpetab siin, et tõepoolest 
on ka Uues Testamendis veel olemas preestriamet, 
küll selline, mis Kristuse preestriametist on täiel 
määral sõltuv ja mis täidab oma ametikohustusi 
Kristuse tahtel ja ülesandel. Ja ohvrikultus, mida 
see preestriamet teostab, ei ole muud kui selle 
„ühe“ Kristuse-ohvri vaimne uuendamine, milles 
kõik ohvrid enne Kristust on täide saadetud. Sel
line ametliku preestriameti käsitlus usklikkude ül
dise preestriameti kõrval on rajatud Pühakirja 
läbi.

mist ja andestamise kuulutamist. .Absolutsioon 
seisab selles, et inimene pretendeerib teise inimese 
südametunnistuse kergendamisele Jumala nimel" 
(lk. 93).

Kuna inimese usundlikud läbielamised toimu
vad ja täituvad prof. Heimi järele inimese sisemi
ses üksilduses Jumalaga, siis kujutatakse preestrit 
kui viimast kiusatust teel üksilduse juurde. .Prees
ter on viimaseks kiusatuseks, mis hoiab inimest 
tagasi, et ta ei saaks jõuda sellisesse üksildusse, 
kus Kristus võib rääkida temaga" (lk. 95).

Edasi väidetakse, „et just sügavalt usklikel 
inimestel, kes on sammunud raskeist hingevõitlu- 
sist läbi, on võitlusväsimuses, nõrkuse hetkil, enne 
kui nad on jõudnud sihile, nagu teatavaks kiusa
tuseks vabaneda vastutusest oma elu eest ja anda 

vastutus teise inimese, inimliku autoriteedi 
kätte" (lk. 96). Orjus, millesse inimene öeldakse 
siis sattuvat, olevat .sama raske ja kardetav nagu 
lihahimu orjaminegi" (lk. 96). Heim peab küll ab- 
solutsiooni õnnistuseks seda, „et enesetapmiste arv 
Katoliku Kirikus on kaugelt vähem kui protestan
diusu maades" (lk. 96), kuid selle asemel et siit 
järeldada, et absolutsiooni võim toimib inimkonna 
heaks Õnnistusena Kristuse vaimus, Heim teeb 
otse vastupidi ja lükkab absolutsiooni tagasi, sest 
see käivat evangeeliumi vaimu vastu (lk. 94). 
Kristuse „jumalik andestamise võim ei lase end 
inimestel kinni püüda ega monopoliseerida, nõnda 
et teda saaks kasutada nagu mõnda veejõudu ehk 
elektrijõu allikat" (lk. 95). Ja sama labaselt kõnel
dakse seal ka pühast õhtu-söömaajast: „Ei ole sel
list inimlikku valemit, mille abil meie saaksime 
Jumala tuld tuua alla oma altareile. Tänapäeval 
sama vähe kui tol ajal, mil Baali preestrid tantsi
sid altari ümber, et taeva tulukest tõmmata alla 
oma altareile" (lk. 95). Kui Heim oleks võtnud 
vaevaks tähelepanelikult lugeda Pühakirjast Baali 
preestrite lugu, siis ta oleks leidnud, et väärad 
Baali preestrid ei saanud küll tuld taevast maha 
tuua, kuid Elias, tõeline Jumala prohvet, tegi seda 
ja tõi oma palvetamisega tõepoolest taevast tule 
alla oma altarile. Ja kuidas tahab Heim seletada 
Issanda sõnu Johannese Evangeeliumis ptk. 20: 
«Võtke vastu Püha Vaim 1 Kellele teie patud an
deks annate, neile on nad andeks antud . . .“?

Kogu Heimi kirjutis põhineb üldse kaugelt 
vähem põhjalikule süvenemisele. Pühakirja peetakse 
sealpool usuasjades muidu nii meeleldi ainukeseks 
allikaks — kui just enese ühekülgsetele, isiklikku
dele arvamustele, millest siis tehakse kõige julge
maid järeldusi. Ja viimastesse kistakse siis ajaloo
lisi tõsiasju enam-vähem vägivaldselt sisse.
3. Inimlik preestriamet Pühakirjas.

Pühakirja mõtet inimliku preestriameti suhtes 
Heim lausestab järgmiste sõnadega: .Kristus ei 
ole oma jüngrite koguduses mingit uut preestri- 
ametit, mingit uut ohvrikultust sisse seadnud. 
Kristus on preestrite lõpp. Ühe ohvriga ta on teos
tanud ja .viinud lõpule" kogu eel-Kristuseaja 
ohvritalituse. Sest ajast saadik ei ole ühtki preest
rit enam olemas . . . Uue testamendi koguduses 
valitseb üldise preestriameti põhimõte."

Selle kohta oleks meil öelda järgmist: Kui 
sõna «üldine preestriamet" tarvitatakse siin p o-

see

b. Ei saa salata seda, et evangeeliumide järele 
Kristus eriti kutsus ja valis välja oma apostlid 
ameti jaoks, mis ainuüksi nendele anti eriti üle 
(Luuk. 6, 12 — 16). See amet oli mitte ainult õpe
taja amet („õpetage kõiki rahvaid"), ka mitte kar
jase amet üksi (Joh. 21, 15—18), vaid see oli 
preesterlik amet. Selle ameti eriliste preestritalit- 
luste hulka kuulub sakramentide väljajagamine: 
ristimine („ristige neid" Matt. 28, 19), pattude an
destamine (.kellele teie patud andeks annate, neile 

nad andeks antud" Joh. 20, 23), püha õhtu
söömaaeg («tehke seda minu mälestuseks", Luuk. 
22, 19).

on

Apostlite tegude raamatu ja apostlite kirjade 
järele annavad apostlid oma ameti teistele üle. 
See ameti üleandmine toimub käte pealepa- 
nemise läbi (Apost. t. 6,6; 14,23, 1 Tim. 4,14 
5,22 ; 2 Tim. 1,6). See käte pealepanemine ei ole 
mitte ainult väline tähtsusetu tavand, mis saadab 
palvet, vaid ta on sakramentlik, jumaliku ammanni 
ülekandmine. Nõnda manitseb apostel Paulus Ti- 
moteost, et see õhutaks uuesti üles Jumala amm
anni, „mis sinu sees on mu käte pealepa- 
nemise läbi' (2 Tim. 1,6). Nagu ristimise juu
res vee pealevalamise läbi inimene sünnib uuesti 
Pühast Vaimust ja võtab vastu Jumala armu, nõnda 
antakse temale ka käte pealepanemise läbi Jumala
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armu (charisma). Nõnda on siin tegemist sakra- 
mentliku, armurikka varustamisega ametiks, mida 
teised inimesed endile ei saa. Sellest ametist apos
tel Paulus järeldab siis ka kõige mitmesugusemaid 
ametikohuseid, mis Timoteosel tuleb täita.

meie päevade hädas, kuidas paranevad õiged usun
dite suhted. Veel iialgi nad pole üksteisele nii ligi 
seisnud, sama-aegselt tunnistades ja iseseisvalt 
rõhutades oma erinevusi.“

Üks evangeelne koguduseajakiri (Neu-Ulm) 
kirjutab : «Usundite vahel pole vaidlust vaadates 
sellele, et nad tunnistavad seda sama Issandat Jee
sust Kristust endi üle ja kuulevad tema häält. See 
on vaid võistlus, kes saab kõige paremini aru 
tema häälest ja teeb tema tahtmist kõige puhtamalt. 
See võistlus aga viib iseenesest sõprusühingule 
nende vastu, kes ei taha lasta valitseda Jeesusel 
Kristusel ja teevad iseendid isandaks tema ja tema 
evangeeliumi puhtuse üle üleliigse dogmavaid- 
lusena.

Et meil Timot^ose kirjas on tegemist sakra- 
mentliku seadmisega uude ametisse, uude seisusesse, 
see järeldub ka apostli tõsisest manitsusest Timo- 
teosele mitte ülepeakaela ja järelekaalumatult 
seda ametit käte pealepanemise läbi teistele edasi 
anda ja mitte end sel teel teha süüdlaseks teiste 
pattude pärast, nagu need selle ameti ebaväärikast 
täitmisest võivad vahest välja kasvada. „Ära pane 
nii pea käsi ei ühegi peale ja ära saa mitte teiste 
pattude osaliseks41 (1. Tim. 5,12).

Kuna oleme eelpool tõendanud, et apostlite 
peale pandud amet oli preesterlik amet, siis on 
sellega kindel, et ka selle ameti edasiandmine oli 
preestriameti edasiandmine.

Edasi oleks võimalik Kristuse müstilise ihu

Sileesiast kuuleme, et mõnes külas protestandid 
käivad katoliku kirikus, sest nende õpetajad on saa
nud „saksausulisiks". Nad ei mõtlegi muuta usku, 
aga nad tahavad evangeeliumi kuulutamist, mis 
neile praegusel ajal on kättesaadav vaid katoliku 
kirikuis. Seda tehakse ehtsa Kristuses vendluse 
vaimust.mõttest väljudes tõendada, nagu seda ka Paulus 

seletab oma kirjades, et üksikud selle keha liikmed 
täidavad oluliselt preesterlikke talitusi. Kuid selle 
tõenduse esiletoomine viiks meid siin liiga kau
gele. Olgu ainult veel lühidalt juhitud tähelepanu 
sellele, et ka Pauluse juures on leida selgeid tun
nuseid ohvrikultusest Uues Testamendis. Esimeses 
Kirjas Korintlastele (1. Kor. 10. 14) seatakse osa
võtt Kristuse verest ja ihust seosesse juutide ja pa
ganate ohverdamisega. Issanda ihu maitsmise läbi 
ühendatakse usklikud üheks kehaks, nagu paganad, 
kes viivad ohvreid ebajumalatele, võtavad deemo
neist osa. Kristlaste ohvrialtar seatakse vastamisi 
paganate ohvrialtarile.

Apostli tõendus on selge ja läbipaistev ainult 
sel eeldusel, kui ohvriroaks on temal püha õhtu
söömaaeg.

Seesama käsitlus kõlab ka Kirjast Hebrealastele 
«Meil on üks ohvrialtar, mille pealt ei ole 

luba süüa neil, kes peavad telgi teenistust.11 Kogu 
Vana Testamendi käsitlust mööda on õigustatud 
euharistiat valitsema ainult apostlid ja nende poolt 
ametlikult selleks määratud järglased. Kui aga 
euharistia on ohvritalitus, siis on püha õhtusöö
maaja väljajagajad ja valitsejad sellega selgesti 
märgistatud kui preestrid.

Rikkalik ohvrikultus, kaunis liturgia, kõik see, 
mis Heiini järele tõmbab Katoliku Kirikus mood
sat inimest enesega kaasa, lähtub seega lõppude 
lõpuks Uue testamendi institutsioonist, nagu Kris
tus seda on tahtnud, ohvriteenistusest, mida toime
tavad Kristuse teenistuses seisvad preestrid.

Ühes Württembergi külas, kus keelati juba 
ürgvanast ajast peetud protsessiooni politsei poolt, 
vahvad protestandid olid need, kes läksid katoliku 
kiriku, võtsid risti ja lippe kätte ja algasid prot
sessiooni. Juhituina usklikelt ja vaprailt protes
tantidelt võttis terve katoliku kogudus protsessioo
nist osa.

Ka kõrgeima katoliku ülemuse poolt rõhutati 
hiljuti seda sõprusühingut katoliiklaste ja protes
tantide vahel võitluses uskmatuse, uuspaganluse ja 
usutagakiusamiste vastu. Oma jutluses Münsteri 
toomis seletas piiskop krahv Galen : „Meie, kato
liiklased,
geelsete vendadega. Ma lõpetan kindralsuperinten- 
dent Dibeliuse sõnadega : Saksamaa vajab evan
geeliumi. Ta vajab lühendamatut evangeeliumi. 
Kes kaasa aitab, selle käsi olgu õnnistatud !w

Mõlema usundi suhete kohta ütles katoliiklaste 
päeval Görlitz’is (Sileesia) prof. Hoffmann Bres- 
lau'st tähelepanuväärsed sõnad :

«Sallivus ei ole lahutatud kristlaste õige ja 
piisav suhe üksteisele. Nad võlgnevad üksteisele

seisame siin truus vendluses oma evan-

13,10.

palju rohkem : Au ja lugupidamist, õiglust ja tõtt, 
usaldust ja armastust. Teadvus olla ühendatud usus,
teadmine risti vaenlaste võitlusest iga ristiusu aluste 
vastu, koostöö paljudel aladel, iseäranis karitas’e 
alal, palvetamine jumalariigi tuleku pärast on see 
toetus, mida kristlased kõigi kristlaste ühendamise 
ettevalmistamiseks anda suudavadjaandma peavad.11

Ka Ungaris seisab kristlikkude usundite 
lähenemise küsimus avaliku huvi keskpaigas. 
Krahv Bethleni ajakirjas „Magyar Szemle11 aval
das paater Bela Bangha artikli, milles uuris taas
ühinemise vajadust ja võimalust ungari rahvas. Ta 
kirjeldab selles artiklis dogmaatilisi, ajaloolisi ja 
psühholoogilisi erinevusi Katoliku Kirku ja pro
testantliku usundi vahel Ungaris, väljendab oma 
veendumust, et need erinevused, kuigi ei saa neid 
maailmast eemaldada, lasevad siiski endid usulise 
hingemeelsuse mõlemal poolel süvendamise läbi ja 
teatud eelarvamiste kõrvaldamisega pehmendada. 
Kristlikkude usundite ühist fronti tulevat kõige 
jõuga püüda, kuna seda nõudvat ristiusu kaitsmine

Ühine kristlik front.
Aja häda pole vähe kaasa aidanud usundite 

omavahelisi suhteid parandada ja eriti Saksamaal 
katoliiklaste ja protestantide lähenemist esile kut
suda.

Ajakirjas «Evangeelne Saksamaa" kirjutab 
selle kohta Dr, Zöllner: «Sest seda me näeme
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ja meieaegne vaimne ja poliitiline maailmseisu- 
kord.

eriline väline tagajärg. Kui palju aga viimasel 
ajal on loodud väikese töö varal, seda näeb tagasi 
heites pilku oludele 19-20 aasta eest. Nii siis 
sammu kaupa läheb ometi edasi.

Arvupoolest oli juurdekasv ainult vähene, pole 
„pöördumisliikumist.“ Sageli takistavad viimast 
sammu mitu põhjust: hirmutavad kõlbelised kiriku 
nõuded, nimelt abieluküsimus. Edasi kardetakse 
seldskondlikku isoleerimist, mis sageli on ülemi
neku järelduseks. Mõni arvab: Katoliku ringkon
nas oleks ta vast saanud konvertiidiks. Siin pii
sab katolitsismiga sümpatiseerimisest. “

Kui kaugele juba on edenenud vastastikune 
arusaamine katoliiklaste ja protestandide vahel, 
seda näitas usupuhastusepüha (Taani viidi refor
matsioon a. 1536). Mõne erandiga tõi ajakirjan
dus selpuhnl artikleid, mis tunnistasid suurest 
Katoliku Kiriku ja tema teenuste mõistmisest, 
Taanimaa kohta. Mitmel korral rõhutati kõvasti 
ühist, ja võeti üles koguni küsimus, kas siiski mitte 
katoliku kirik ei ole paremini säilitanud Jumala 
sõna ?

Ungari protestantismi praegune vaimne juht, 
dr. Ladislaus Ravasz suhtus avalikus kõnes paater 
Bangha mõtteavaldusse. Ta nõustus tema põhimõ
tetega ja seletas, et kristlaste ühine front olevat 
seda rohkem vajalik, kuna „vastuolud, mis on 
olemas eriliste usundite vahel, polevat võrreldavad 
nende hädaohtude tähtsusega, mis ähvardavad kõi
ki usundeid1'. — Kõrgeim varandus, mida peab 
praeguses maailmavaate-võitluses kaitsma, „olevat 

kõigile kristlikele usundeile: Usk Jumalasse, 
pühimasse Kolmainsusse, Kristuse kuninglus, hinge 
eesõigus, Kirik, usu ja kuulekuse seaduslikkus . . . 
Nende põhitõdedega seisab ja langeb kristlus ja 
seepärast peame nende mõtete kaitsmises olema 
üksmeelsed".

omane

Pääle kalvinistliku piiskopi väljendusid ka lu
teri superintendent Dr. Raffay ja muide väga sõ
jakas kalvinist usuteadusprofessor Dr. Kovats ava
likkuse ees positiivselt, viimane isegi erilises lend- 
lehes. Ülepea on suur osa ajakirjandust väga vastu

tulelik katoliku asjale. Mitte ei tooda ainult sood
said arutusi, vaid antakse isegi ruumi katoliku 
kirjanikkudele.

Väga iseloomustav on paremate vahekordade 
kohta liturgiline liikumine protestandi Kirikus. 
Nii hästi see, kui kõrvapihi tarvitusele võtmine ja 
kiriku avatud pidamine, tuleb katoliku eeskuju 
arvele. Dogma poolest on aga raskused veel väga 
suured, eriti vähe mõistetakse primaati ja paavsti 
eksimatust. —

Üksmeelselt rõhutatakse, et väljavaated vaim
sele katoliiklaste ja protestantide lähenemisele 
Ungaris polnud iialgi nii soodsad nagu praegu.

Daani katolitsism a. 1936.
Tuntud Skandinaavia katoliku ajakiri „Credo“, 

toob oma veebruari vihus ülevaate jeesuiidipaater 
Menzingeri sulest, daani vikariaadi kohta, a. 1936.

Taani katoliiklastel, keda on umbes 25.000 
3,8 miljonilise elanikonna keskel, nõnda siis vähem, 
kui 1 saja pääle, tuleb arvestada suuri raskusi. 
Oli ju «Katoliku Kirikul" pärast tema taas jalule
seadmist maale esmalt võõrapärane ilme. Esime
sed prestrid olid välismaalased ja isegi kogudustes 
oli mittedaanlaste protsent loomulikult väga suur. 
Paater Menzinger võib aga nüüd nentida, et kato
litsism ikka kindlamalt juurdub taani rahvasse.

Kõige pealt: Kogudused koosnevad nüüd 
peagu sinult sündinud taanlasist-katoliiklasist. Siis 
on ka tekkinud taani katoliku kunst. Nimelt ka
toliku kirjandus on hästi arenenud. Eriti üks nimi 
tungib esile : Johannes Jörgensen ! Tema 70. sün
nipäeva pidustused, mida pidasid kõik taanlased 
— oma isalinnas on Jörgensen koguni aukodani
kuks nimetatud, Taanis hoopis haruldane austus — 
need tõendavad, et ei tunta Vastoluna „olla suur 
taanlane" ja hää katoliiklane."

Väga hää mõõdupuu Kiriku juurdumise kohta 
Taanis on taani preestrikutsed. Igatahes pole ees
märk, et ainult taani preestrid maal tegutseksid, 
veel mitte saavutatud. Nii kaua kui seda veel 
pole, on teatavaid raskusi, mis põhjustavad juhus
likku arvustust. Kuid ei tohi kahesilmavahele 
jätta, et kõik, mis ülepea on saavutatud, on lõp
pude lõpuks tänada võõraste ohvrimeelsele tegevu
sele. Inimliku nägemise järgi polnud see ka tei
siti mitte võimalik.

Möödunud aastal ei lase end nentida mingi

Igas inimhinges on üks 
koht. • •

Ühe langenu päevikus leidub lause : «Mäleta, 
oh Jumal, et me sinust ei või lahti saada — sest 
igas inimhinges on koht, kust ei või sind välja 
ajada. —"

Kummaline kõlab see ühe langenud naise 
suust. Tõesti tähelepandav on see väljendus ini
meselt, kes vajunud sügavasse patuviletsusse. See 
meenus mulle, kui mõne aja eest üks ilmadaam 
minule väljendus: 
täiesti halb. On kunst kõigi käskude üle astuda 
ja vältab hää tükk aega, kuni ollakse hoopis 
süümetu."

Kusagil hinges leidub koht, kust ei või välja 
ajada Jumalat, kuna meie hing on Jumalast. Ühe 
hoolekandja päevikus lugesin ühest inimesest, kes 
kõik ära jõi, koju tulles naist ja lapsi peksis. 
Lapsed jäid ulakile. Kurva materjali kuhjudes 
astus vahele hoolekanne. Tahtmatult kuulis hoole
kandja kord päält ühte kõnet, mille pidas too joo
mar oma noorimale lapsele. Ta rääkis sellest, 
kuidas taevas nii sinine olevat ja päike nii kuldne 
ja aasadel kasvavat nurmenukud, mis osutuvat 
taevavõtmeiks, mis avavat kuldseid taevauksi. Ta sili
tas lapsepääkest—sai ise lapseks. ,,Ja,“ jatkab hoo
lekandja, «kaua, kaua koostasin ma aruannet hoole-

„Polegi nii lihtne olla halb,
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Ignatiuse päeval, 1. augustil*. Püha Ignatiuse 
päev polegi 1. august, vaid 31. juuli.

Eeldame aga, et see teade on õige, et tõesti 
põletatakse anarhistide lippe, tunnuseid, ajalehti ja 
raamatuid, mis on sellel tegemist ket- 
serikohtutega? — Aastate eest põletati Sak
samaal peagu kõigis linnus samuti kommunistlikke 
jaenamlikke tunnusmärke ja punast kirjandust. 
Seekord ülistati seda vajalise, igatpidi kiiduväärse 
puhastusaktsioonina, Uue Ajajärgu tähisena, mis 
tarmukalt ründavat igasugust kukutamise ja kõ
dunemise vaimu.

Kui praegu seesama sünnib Hispaania rahvus
liku erakonna poolt teostatuna, siis pole see lehe 
arvates sugugi vajaline puhastustoiming, vaid sel
lele antakse pikantne tiitel: „Pühalik ketserkohus 
Hispaanias.* Ja jälle leitigi siis niiviisi võimalus, 
äratada teatavaid varjatud tundmusi ja vaiste.

kande- asutusele. Teadsin, et kui sellelt isalt võe
takse lapsed, siis ei paista p äike enam kuldselt, 
pole enam kuldseid taevavõtmeid. Kaua mõtlesin 
järgi, aga lõpuks saatsin aruande ikkagi edasi. Oli 
liig palju masendavat materjali, 
laste hingist umbrohtu, enne kui ta õisi lämmatab."

Võidakse olla nii usundita kui vähegi mõel
dav, võidakse olla ammugi kirikuga sidemed kat
kestanud, olla lämmatatud ammugi suurlinna täna
vail õrna süütuse taimeke, maha puistatud ja 
maetud lapseusk — aga: Jumalat täiesti välja 
heita hingest, olla täiesti jumalatu, see on hoopis 
võimatu.

Tuli kitkuda

Karistus vangla õpetaja Arthofer kirjutab järg
mist: „Üks vaene, omastelt väljatõugatud nuhtlus- 
alune, kes palju oma eluaastaid oli veetnud Juma
last kaugel, vastas kord mu küsimusele, kuidas tal 
läheb, nii : „Paremini kui sääl väljas." „Teie 
kannatasite vist suurt häda?" „Häda? Süüa ja 
juua oli mul ikka. Olin ju enamasti ustavas selts
konnas. —“ ,,Miks olete siis õnnelikum vanglas 
kui väljas ?“ Ta vastas rahulikult ja tõsiselt, ja 
teadsin, et see tuli hingepõhjast: „Kõrgeausus,
mul oli palju aega järelemõtlemiseks. Kas teate 
mis on Jumal ? Jumal on rahu. Mida kaugemal 
ollakse Jumalast, seda kaugemal ollakse rahust. 
Ja siserahu on ainus tõelik õnn. — Vaadake — 
teate isegi — ma olen Jumalaga jälle korrale saa
nud, olen leidnud oma Issanda Jumala ja rahu.“

Kas pole sa isegi juba tundnud, et su süga
vaimas hingepõhjas elab Jumal? Oled seda tund
nud kesk elu kihavat tuikamist, kesk inimhulki, 
jumalakaugete keskel, elu laadaplatsil ? Kui siis 
leidis su sügavaima, parema mina mõni väike vii
sike, kyi kõlas kusagilt kaugusest kelluke, haihtu
nud, kuid küllalt vali, et sind tarretusest ülesra- 
putada, koduigatsust sus äratada, sellist saatuslikku 
meeleolu, mis tegi su kurvaks. Kas ei tundnud 
sa siis, et kannad endas midagi kõrget, suurt ? Et 
elab sinus Jumal ?

Meie aega nimetatakse jumalastvõõrdunuks, 
jumalakaugeks. Kuid nii jumalakauge, kui see 
näib, pole ta mitte, sest kusagil igas inimhinges 
on koht, kust ei või välja ajada Jumalat.

Jumalariigist.
Praegu avaldab Iiri Vabariigi filmitsensuur,. 

et mullu kõlbelisil põhjusil tuli keelata 2,86 % inglise filme,
ainult 0,22 o/o. Tsensuuri aruanne 

vihjab siis tõigale, et pääle katoliikliku filmipuhastamise aktsi
ooni Ameerika filmitööstus on kogenud oma edukaima aasta. 
Siis üteldakse edasi: ..Inglismaa on veel ikka kujutelma kam- 

mine end ei tasu, kui sääl ei esine supel- 
riskib ta tähtsama ja olulise külastajatepere

Ameerika omi seevastu aga

mitsas, et filmi tege 
stseeni. Seega 
kaotamisega. “

Kardinal Verdier õnnistas Pariisis hiljuti krist
liku töölisühingu uue maja. Endine minister Cham- 
pentier ja palju rahvaesindajaid viibis õnnistamistalitusel.

Frantsisklaste hooldusel oleva Weihaiwei misjoni 
Wentengi koguduse katoliikliku aktsiooni liikmeil on tekkinud 
mõte tutvustada katoliku õpetust teatri kaudu.

1934 a. tuli kokku pärismaalasist võhikuid, kes otsustasid 
talupoegi huvitada oma asja kasuks kostümeeritud näitlejailt 
ettekantavate kahekõnede varalj Neis kahekõnedes esitatakse 
katoliku õpetuse tõdesid või lükatakse ümber rahva eelarva
musi ja ebausku. Igas külas rändlava andis 3 etendust, mida 
külastas üldse peagu 2000 inimest.

Oma asutamisest saadik trupp on korraldanud juba 5 
ringreisu. Tulemuseks oli 100 ristimist ja pidev mõju just neis 
kohtades, mis olid üldiselt väljaspool misjonäride tegevuspiir
konda.

Eestist.
Äsja külastas Tallinnat Msgre Assarsson, Kato

liku Kiriku kindralvikaar Rootsis. Kõrge küla
line näitas elavat huvi kõigi Tallinna vaatamisväärsuste vastu. 
Kõige rohkem huvitasid teda Tallinna Issandamuutmise kiriku 
algupärane ja haruldane ikonostaas ja meie Riigikogu hoone, 
mida Rootsi prelaat kaua ja mõtlikult silmitses. Ta esitas 
pealinnas jalutades saatjaile asjalikke küsimusi ja tegi tabavaid 
märkmeid, mis ilmutasid üllatavat arusaamist kohalikest olu
dest. Tallinnas viibides Msgre Assarsson oli Ekstsellents Arata 
külaliseks. Rootsi kirikutegelane tegi ka visiidi Apostlik Admi
nistraator Ekstsellents Profittlich’ile.

Reedel, 13. augustil oli Tallinna reidil saksa ookeaniaurik 
.Milwaukee" peagu kuuesaja turistiga, kelle hulgas oli 
õige rohkesti katoliiklasi. Teiste seas oli pardal ka kuus 
preestrit. Mõnedel neist oli kokkusaamine ülempiiskop Pro- 
fittlich’iga. Portogaalia katoliiklased olid eriti huvitatud eest
laste suhtumisest Hispaania sündmusile. Osteti .Päevaleht" ja 
lasti kõik Hispaania kohta käivad asjad juhil tõlkida prantsuse 
keele. Kui tõlkimistöö oli lõpul, avaldasid portugaallased oma 
imestust eesti keele ilu ja grammatilise omapära üle, eriti aga 
ka selle üle, kuivõrt vähe meil on aru saadud Franco põhi
mõtteist. Portugaallased arvasid, et neil kui piiriäärsel rahval 
avaneb selge pilt Hispaania elust-olust ja seetõttu nende poo
lehoid kaldub Franco poole.e R. S.

Ketserikohtud Bilbaos.
Huvitav on vaadelda, kuidas mõningaid tea

teid ajakirjanduse poolt friseeritakse, kuidas neid 
üles munsterdatakse ja kuidas neid teateid siis sää
rases soengus paisatakse avalikkuse ja pahaaimatu 
publiku ette.

Säherduse ülalmainitud päälkirja all toob „Re- 
valsche Zeitung* järgmise teate : „Jesuiitide ordu 
asutaja Ignatius Loyola mälestuseks 1. augustil 
Bilbaos leiab aset pidulik ketser,kohus, mille kes
tel ametivõimude ja vaimulike juuresolekul 
põletatakse ära anarhistide lippe, märke, ajalehti 
ja raamatuid. Sarnlevaid ketserikohtuid peetakse 
ka teistes Biskaya provintsi linnades."

Sama teate toob „Uus Eestiu. kus ekslikult 
veel kirjutatakse: „Jesuiitite ordu asutaja püha

Trükitud .Edu* trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 18. VIII 1937. a.
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ühe preestri elukäik.
Preester Felix Wiercinski 80-aastane.

Preester Felix Wiercinski sündis 20. VIII. nii paljude teistegi katoliku preestrite saatus,
anti talle 1911 a. käsk välismaalasena lahkuda.

Järgnesid ajutised tööko
had Daanis, Rootsis, Aus
trias, Hamburgis ja Bre- 
menis, kus teda lõppeks 
haaras maailmasõda.

Oma mitmekülgsete 
silmapaistvate keeleliste 
teadmiste (ta kõneleb 
hästi saksa, poola, rumee
nia, vene, prantsuse, itaa
lia, ladina, inglise keelt, 
— oskab pääleselle kreeka, 
heebrea, ungari ja praegu 
ka juba eesti keelt) tõttu 
ta töötas teatud aja saksa 
kindralstaabi pressibüroos, 
võis aga varsti end teha 
vabaks preesterlikuks te
gevuseks Danzigis ja ümb
ruses. 1915—1920 a. ta 
arendas siin äärmiselt vil
jarikast tegevust. Pärast 
ohvrimeelset tööd Vene
maalt põgenenud volga
sakslaste seas ta tuli 1924 a. 
lühikeseks ajaks abijõuks 
Tallinna ja Tartu. 1924 — 
1926 a. järgnes töörohke 
tegevus Ülem-Sileesias, 
Beuthenis ja Oppelnis. 
Viimati Õnnestus 1926 a. 
jälle tagasi pääseda nii 
väga armastatud Rumee
niasse, esiteks Bukaresti 
professoriks preestrisemi- 
nari, pärast jälle rektoriks 
Jassy seminari. Isiklike 
hääde suhete tõttu vürst 
Georg Sturza’ga, endise 

peaministri Demetrius Sturza vennaga, õnnestus 
tal seminari viia Õnnelikult läbi neist raskeist

1858 a. Danzigi läheduses arvurikka katoliku pe
rekonna lapsena. Gümna
asiumis ta käis Neustadtis
Danzigi juures ja lõpetas 
selle 1877 a. Kuna kir
jalik küpsuseksam oli soo
ritatud nii hiilgavalt, va
bastati abiturient suulisest.
Kuna tal juba noorpõlvest 
pääle oli kavatsus Õppida 
usuteadust, ta teatas güm
naasiumi lõpetamisel oma 
soovist Külmi piiskopile.
Et kultuurvõitluse tõttu 
Saksamaal kõik seminarid 
olid suletud, saatis piis
kop sooviavaldaja Rooma 
germaanikumi.

Pärast filosoofiatea
duskonna lõpetamist jät
kas ta oma õpinguid Kraa- 
kovis Galiitsias‘ja lõpetas 
siin oma usuteadusliku 
õppetöö aastal 1887. Nüüd 
kutsuti väga andekas noor 
preester professoriks Jassy 
preestriseminari (Rumee
nias), kus ta kümme aas
tat tegeles professorina, 
osalt ka rektorina. A. 1900 
ta sai Krystinopeli basi- 
liaanikloostri
Siin ta aitas väga palju 
kaasa selle ordu uuele 
õitsengule viimisel. 1903 a. 
ta alustas rohkesti õnnis
tatud tööd usuõpetajana 
mitmeis Moskva kooles ja 
gümnaasiumes. Selle oma 
tegevuse jooksul, mis kes
tis 1911 aastani, ta võis üle 500 konvertiidi 
vastu võtta Kiriku. Kuna ka temale sai osaks

tf:
■

v;

■ f|

rektoriks.

Dr. FeliX \\ iereinski.
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Nr. 9

aastaist ja uuesti korraldada selle ainelist seisu
korda.

nenud inimkond — inimkond, kes meheeas, enam 
ei vajavat usundit.

Kuid see raske töö käis seitsmekümne-
Selle vastu on aga nüüd selgunud, et inimkond 

oma täiel Õitsengul, ajal, mil tööstus ja tehnika, 
kunst ja teadus oh saavutanud pea kõrgeima õitsen-

aastasele raugematule raugale üle jõu ja sundis 
teda asuma puhkusravile Saksamaale. Siin ta põdes 
läbi isegi raske haiguse ja oli pikemat aega sur
maohus. Kuid erakordselt tugev tahe elule ja tööle gu, ei või olla usundita. Jah, ilmneb, et kõigi 
ületas veel kord igasuguse haiguse.

Kui ta oli taas paranenud, ta otsustas isegi 
pühendada oma viimaseid jõude katoliiklastele Ent siiski pole see tõsiasi mingi uus avastus.
Eestis, kes väga kannatasid preestrite puuduse all. Õieti oli see inimkonnas ikka nii, et usulised kü-
Aastal 1933 preester Wiercinski tuligi nii Pärnu siinused inimesi väga palju huvitasid. Ka need, kes
ja asus noorusliku innuga eesti keele õppimise kai- enesest tõendavad, et neil mingit usundit ei ole-
lale. Juba aasta pärast ta oli selle ära Õppinud vat, peavad ometi nentima, et igal ajal ja iga
seevõrra, et ta igal pühapäeval võis pidada jutlust rahva seas usundit kohtame. Kõikjal leitakse usun-
eesti keeles.

20. augustil s. a. pühitses ta siin maal oma 
kaheksakümnendat sünnipäeva. Ka praegu veel on süürlaste kiilkirju, egüptlaste hieroglüüfe, nad ju-
kaheksakümneaastasele omane erakordne tööjõud, tustavad usundist. Hindulaste ja greeklaste vani-
Nii ta saab sellega hakkama, et ta oma koguduse mad laulud voolavad välja usulisest tundest. Inim*
rahvuselt nii kirjule liikmeskonnale igal pühapäe- liku kunstiosavuse varemad katsetused on pühen-
val peab kolm jutlust eesti, saksa ja poola keeles.
Selle harukordse innuga ta on oma kaasvendadele 
hiilgavaks eeskujuks.

Tasugu Jumal talle rikkalikult tema töörohke 
preestrielu ja andku talle nii mõnegi aasta prees- 
terlikku tööd. Ad multos annos !

tähtsate eluküsimuste põhjas lõpuks ikka asetseb 
usuline küsimus.

dit, see on usku Jumalasse või jumalaisse ja selle 
usu teostamist palve ja ohvri kaudu. Küsime as-

datud usulisile toiminguile.
Jah, usund ei esinegi millegi juhuslikuna, 

kõrvalasjana. Ei, usund on tähendusrikkaim ja 
olulisim algaine rahvaste elus. Inimsoo ajaloos on 
usundil oluline tähendus. Võime öelda, et inim
konna ajalugu päris oluliselt on usundi ajalugu. Ja 
võime öelda, et iga rahva ajaloos on usundil suur 
tähendus. Polegi usundita rahvast. — Juba paga
nal Plutarkil oli siis õigus, öeldes: ,,Võib näha 
linnu müürideta, aga ei mitte ühtegi Jumalata, 
ohvrita või palveta rahvast." Ja Cicero ütleb pä
ris õieti: „Ükski rahvas pole nii metsistunud, et 
tal poleks vajadust usu järgi ühte Jumalusse."

Usund.
„Sina pead Issandat, oma Jumalat, ar

mastama kõigest oma südamest ja kõigest 
oma hingest ja kõigest oma meelest." Mis järgneb nüüd tõsiasjast, et kõikide maade ja 

kõikide aegade rahvad on omanud ja omavad 
usundi? Ma ütlen: Kui kõigi aegade ja kõigi 
maade inimesed uskusid, et on olemas üks jumalik 
olend, Jumalus, siis ei võinud nad eksida selles 
usus, siis peab ka olema Jumal. — Muidugi tean 
ma, et oli aeg. kus väideti, et usundi tõsiasjast 
veel mitte nentida ei või Jumala olemasolu. Tollal 
katsuti veel kujutleda usundit millegi väljamõelduna 
ja ieiutatuna. Ja Friedrich Strauss tõendas koguni, 
et „usundil olevat isaks tunne ja emaks kujutelm."

Hämmastunult küsime aga, kuidas võisid siis 
leiutada inimesed usundi — „Oh,“ — öeldakse, — 
„Alul polnud inimestel mingit usundit. Nemad ela
sid vist läbi võimsa maru või kõueilma. Sääl ta
bas neid hirm. Nad mõtlesid, mõni kuri võim sõit
vat tormis, murdvat puid ja kiskuvat maha maju. 
Või mõni vihastatud olend virutavat välke ja 

Jah, usuküsimused huvitavad veel praegugi sünnitavat müristamist. Ja seda olendit nad ni- 
väga. Greetakese küsimust Faustile : „Kuidas on lu- metasid siis Jumalaks." Nüüd küsime aga, kui 
gu su usuga?" esitatakse veel praegugi sageli. Aja- oleks see usundi ürgpõhjus, miks usume siis veel 
lehed pühendavad palju ruumi usulisele küsimusele. Jumalasse ? Meie, kes võime loomulikult seletada 
Koosolekuil ja vestlusil on suurim elevus, kui jutt maru ja kõueilma tekkimist ? — Jälle teised ütle

sid : „Jah, alul polnud inimestel mingit usundit.
Eksinud on need prohvetid, kes arvasid, et . Kuid siis tulid preestrid ja leiutasid usundi, et ini- 

huvi usundi vastu maailmas vähehaaval kahaneb, mesi valitseda!" Aga see väide on sama rumal, 
Valeprohvetid olid need, kes ütlesid, et usund ole- kui väidaks keegi, raudteeametnikud olevat leiuta- 
vat küll hää inimkonnale, seni kui see on veel nud raudtee, et saada sääl ametnikuks. Ehk et 
arenematu, nii öelda lapseeas, et aga haritud, are- riigiametnikud olevat leiutanud riigi, et saada

Jutlus.

Viimseil nädalail anti Saksamaal huvitav sta
tistika. Taheti nimelt teada, millist liiki raamatuid 
ja ajalehti trükitakse ja loetakse kõige rohkem. 
Sääl leiti siis, et kõige rohkem loetakse romaane 
ja jutustusi. Umbes üks kolmandik kõigist raama
tuist ja ajakirjust oli n.n.ilukirjandus. Aga kohe teisele 
kohale tulid usundilised raamatud ja ajakirjad. See 
on märgiks, et usulised küsimused Saksamaad 
praegu väga huvitavad.

Ma ei tea, kas ka eesti kirjanduses tuleb tei
sele kohale usundiline kirjandus. Ent kes kord 
tahaks koostada statistikat aine kohta, millest ini
mesed kõige rohkem kõnelevad siin maal, see leiaks, 
et suur osa vestlusi käib usuküsimuste kohta.

usundi kohta.
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sääl riigiametnikuks. Vastupidine on õige: Kui 
olid raudteed ja oli riik, siis pidid olema raudtee- 
ja riigiametnikud. Ja kuna oli olemas usund, siis 
pidi olema usu teenreid, preestreid. Siis pole preest
rid teinud usundi, vaid usund preestrid.

Kuid ülepea on vale, kui usutakse, et inimestel 
alul polnud mingit usundit ja et usund olevat are
nenud vähehaaval 1 Vastupidi on uusimal ajal tea
dus tõendanud, et rahvad algusest omasid usundi 
ja Jumala selge tundmise.

Nimelt on Aafrikas algelised rahvad, pügmeed 
ja võsamehed. Need rahvad on inimkonna vani
maid rahvaid. Neid kutsutakse algeliseks, kuna 
nad ei oma veel mingit välist kultuuri. Näiteks ei 
tunne nad põlluharimist, ega riistade tarvitamist. 
Nad elavad loomulikes koobastes, ja toituvad sel
lest, mis pakub loodus. Aga neil on selge jumala, 
tundmine. Perekonnaisa on ühtlasi preester, kes 
perekonna nimel palub Jumalat ja ohverdab maa 
esimestest andidest. — Nõnda peame siis ütlema, 
et usund pole mitte inimeste hilisem leiutis, vaid 
on talle loomuselt külge sündinud, otsekui ühes 
temaga ilmale tulnud, tükk tema olemusest.

ei ole Jumalat, keda nad tunneksid. Kuid juba Pü
ha Kiri ütleb, et see on jõle, kes ütleb: „Pole 
Jumalat". Jah, normaalne inimene peab tundma 
vaimupäikest, Jumalat, oma vaimusilmadega. Peaks 
rikkuma selle inimese vaimlise nägemisvõime, need 
vaimusilmad, peaks tegema ta vaimliselt pime
daks, tahtes katsuda võtta inimeselt usundit.

Muide, seda on katsutud. Teame, millise vih
kamisega seda praegu veel tehakse Venemaal. 
Kuidas töötatakse kõigi vahendeiga, et kiskuda 
usundit inimeste südameist. Kuidas kasutatakse 
miljoneid ja miljardeid, mis oleksid tarvilised, et 
anda vaestele inimestele leiba ja riiet, — kuidas 
neid kasutatakse, trükkides jumalutuid raamatuid, 
tehes jumalavallatut propagandat. Kuid kõik need 
katsed ei vii lõplikule võidule. Ikka jälle on kuul
da, et kõige usunditagakiusamise kiuste, vaatamata 
kõigele usuvastasele propagandale, usk inimeste 
südameis aga ei lõpe ega sure. Et näiteks viim
sel gi jõulupühal kirikud Venemaal olid tulvil täis. 
Ja et ka mõned täitsa jumalatult kasvatatud noor- 
soolased pöörduvad tagasi usule. — Võib küll lü
hikeseks ajaks tumestada vaimusilmi, võib isegi 
ühel või teisel vaimusilmi nõrgendada, kõigepäält 
patu läbi, mis on nagu vaimline haigus. * Jah, on 
koguni võimalik, et Uks ehk teine vaimliselt pime
neb ja enam ei näe Jumalat.

Kuid nagu on ihu silmade pimenemine eba
normaalne ja nagu pole usutav, et kord pimeneb 
suurem osa inimesi, nii võime ka öelda, et vaimu- 
pimedus, milles inimene ei näe Jumalat, on eba
normaalne, ebaloomulik. Ja pole karta, et kord 
suurem osa inimesi langeks sesse vaimupimedusse. 
Ei, võime olla kindlad, et inimesed edaspidigi näe
vad ihusilmadega päikest taevas, ja võime ka olla 
kindlad, et inimkond ka edaspidi tunneb oma vai
musilmadega Jumalat. Teiste sõnadega, et inim
kond omab usundi, usub Jumalasse. — Ja need, 
kes vast möönavad, et neil ei olevat mingit usun
dit, need on vaid vaesed, kahetsemisväärsed ini
mesed. Nad on vaimselt pimedad, on ebanormaal
sed inimesed, vaimselt vigased, ja ei tea päälegi 
kui vaesed nad on. „Jõledad“ nimetaba Püha Kiri 
neid Õigusega.

Meie aga oleme tänulikud selle eest, et meie 
vaimusilmad on selged ja terved, et tunneme Ju
malat. Tahame hoolitseda, et meie vaimusilmad 
mitte aegamööda kahju ei saa, või koguni ei pi- 

patu läbi, halbade raamatute lugemise, hal
bade inimestega ümberkäimise läbi. Tahame vai
musilmi ikka hästi lahti hoida. Tahame sageli 
vaadata palves Jumala poole ja paluda teda, et ta 
meid hoiaks õiges usus, kui oleme ju omamas õiget 
usundit, kui agaveeljpole meil õiget usundit, et Ju
mal meid juhiks tõelisse valgusse. — Nii harjuta
des ja harrastades õiget, ehtsat usundit, saame 
kingiks Jumalalt juba siin ilmas tõsist südamerahu 
ja rõõmu, mida annab Jumal neile, kes teda tõesti 
armastavad. E. P.

Ja pole mitte ainult meie sõltuvuse seesmine, 
ähmane, ebamäärane tunne, mis võib inimese 
usundile, ühe kõrgeima olendi tunnetusele. See ei 
ole ka mitte ainult iha lohutuse ja varjatavuse 
järgi, mis saadab inimest uskuma ühte armastavat 
Jumalat taevas, kes armastab meid ja valvab meie 
üle. Küll leiab meie iha lohutuse ja varjatavuse 
järgi usundis vaigistust. Küll ajab meid Jumala 
juure meie südame tunne. — Aga usund pole mitte 
ainult tundeasi. Usund on ka arusaamise ja mõis
tuse asi. Meie mõistus ütleb meile, et pole mõju 
ilma põhjuseta. Et ei võinud mitte tekkida iseenesest 
maailm ja kõik, mis maailmas on, vaid et seda pidi 
looma Uks ülim olend, keda nimetame Jumalaks. Nii 
ütleb inimesele mõistus, et peab olema Jumal. — 
Tal on silmad ja kõrvad, millega ta näeb maailma 
ja kuuleb kõike kaunit maailmas, ütlevad talle, et 
peab olema üks Jumal, kes on teinud selle kõik. 
Püha Kiri ütleb õigusega : .Taevad kuulutavad 
Igavese au."

Jumalaga on lugu, nagu päikesega taevas. Iga
üks, kellel on tundmus, peab nägema ta valgust, 
igaüks, kellel on tundmus, peab tajuma ta soojust. 
Muide, inimene võib sulgeda silmad, või ta võib 
olla sündinud pime, ja seepärast mitte näha päikest 
Aga normaalne inimene näeb päikest. Peaks võtma 
inimeselt silmavalgus, teda tahtes sundida salgama 
päikese olemasolu.

*

Samuti on Jumalaga. Jumal on päike meie 
vaimu taeva laotusel. Ja meil on vaimlised silmad, 
milledega võime näha ja tunda Jumalat. Ja seepä
rast uskusid kõigi aegade inimesed Jumalasse, et 
nad nägid teda oma vaimusilmadega. Muide on 
inimesi, kes on jõledad ja kuritahtlikud, kellede 
vaimusilmad on haiged, või kes neid meelega sul
gevad, et mitte näha Jumalat, oma vaimu päikest, 
enese hinge taevalaotusel. Need ütlevad siis, et
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deaastases auväärses doomis terve liturgilise sära 
ja iluga, mida Katoliku Kirik on arendanud juba 
sajandeid ja mida ta harrastab hardusega. Võttis 
pühitsusest ju ka osa suur hulk kiriklikke ja riik
likke aukandjaid, nagu kardinal Innitzer Viinist, 
kardinal Verdier Pariisist, kardinal Kakovsky 
Varssavist. Eriti ilmnes nende päevade pidamise 
tähtsus seeläbi, et Püha Isa Poola priimase ülem- 
piiskop dr. Hlondi isikus siia oli saatnud kardi- 
nallegaadi. Erilises kirjutuses Püha Isa tõstis 
esile, kriipsutas alla ja õnnistas kongressi tööd 
tungivate küsimuste lahendamise kallal.

Avakoosolekul ülikooli toredas aulas kõneles 
kardinallegaat sellest, et „on löönud tund, mil peab 
lõplikult otsustama, kas olla Jumala poolt või 
Jumala vastu. Vaimude hiigelvõitlus on jõudnud 
haripunktile : kas Kristus, või maailm Jumalata ! 
Uusaegne uskmatus salgab täiel määral Jumalat, 
kuid sama täielikult jaatab katolitsism Jumäla

Christus Rex.
Tänapäeval ei jää enam kellelegi nägemata, 

et enamlus kogu maailmas teeb suurimaid pingutusi 
võidu saavutamiseks. Hirmsad koledused Hispaa
nias on aga veel liig vähe tuntud: inglise vaatleja 
Arthur Bryant arvestab punaste poolt Hispaanias 
mahatapetud meeste, naiste ja laste arvu 350.000-le. 
Kui siis kuulda, kuidas jumalatuse liikumine teis
tes maades edasi tükib ja näha, kuidas ta juba on 
paisunud miljoniliikmeliseks koguks, siis usklik 
inimene võiks küll vahel arvata, et ta seisab kao
tatud asja eest! Seepärast on tänapäev just meile, 
kes oleme omal maal väike katoliiklaste vähemus, 
nii tähtis, et ühel suurel kongressil, suurel kato
liiklikul aruandmisel terve maailma ees avalda
takse, kuidas kõige tagakiusamise ja võrgutamise 
kiuste seisab miljoneid inimesi, loendamatuid mil-

Pidulik suurmiCsa Kristus=kongressi puhul 29. juunil Poznanis.

kuninglust. Kirik tahab rahvaid täiesti täita Kris
tuse vaimuga, jumalatu kommunism ja uuspagan
lus sellevastu tahavad maailma teha täiesti usundi- 
tuks ja teda viia vaid puht maiste ülesannete täit
misele. See täieline vastuolu, mis ei luba mingit 
kokkulepet ega järeleandmist, lasub kahekümnen
dal sajandil probleemina, mille lahendamiseta ei 
suudeta lõplikult põhja panna inimkonna poliitilise 
ega seltskondliku ega ühiskondliku olemise aren
gule ega ka inimkonna rahuliku rahvusvahelise 
kooselu alustele, ega ei suudeta ka välja töötada 
uue inimese vaimlise ilmega palet." Poola kooli- 
deminister Svientoslavky kinnitas seepääle kongres
sile valitsuse suurt ja otsekohest huvi ja seletas, 
et rahvaste õnn ja tulevik sõltub noorsoo usulisest 
kasvatusest. Tugevalt rõhutades ja koosolijate 
poolehoiuavalduste saatel kõneles minister: „Vaba- 
riigi valitsus on üksmeelne kongressiga, kui on 
võetud eesmärgiks, välja juurida vaimuelust iga

joneid vankumatus truuduses ja kangelaslikus usus 
Jumalasse ja Kristusesse ja Kirikule ja kuidas need 
miljonid ka tahavad võidelda Jumala õiguste eest.

Käesoleval aastal (1937) peeti 23.—29. juunini 
Poznanis, Poolas, teist rahvusvahelist Kristusku- 
ninga kongressi. Nii ergutav oli see, et Poznanis 
igal sammul võidi märgata, kuidas see rahvas sääl 
usub Kristusesse ja kuidas ta oma usku ka väliselt 
tunnistab. Võõrale oli see vast harjumatuks näh
teks, et näiteks isegi vormides sõdurid suurest 
Jeesuse Pühima Südame kujust ei möödu Kristu
sele aukartust avaldamata, kuna kodanikud koore
kihist ja samuti vaesemad elanikud hoolimata ela
vast tänavliiklemisest lasevad põlvili ja palvetavad 
kuju ees. Nii oligi see linn oma arvukate ilusate 
kirikutega paras paik kongressiks, mil tunnistati 
kõige maailma ees Kristust Issandana ja Kuningana 
kõigi rahvaste üle ja kus otsustati tegutseda ja 
võidelda TEMA riigi eest. Kongress algas tuhan-
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KIRIKU ELUNr. 9

põhimõtet, mis ei ole kooskõlas Kristuse Õpetusega, saa liikuda temale seatud loomulikku rada, ta ene- 
ja Vabariigi Valitsus on veendunud, et rahvusvahe- sele otsib ebanormaalseid teid. Seda silmas pida- 
lise Kristuskuninga kongressi tööd toovad tõelist des viiakse mitmesuguseid ebakõlbelisi tegusid 
kasu kõigile häätahtlikele inimesile ja järgnevalt ühendusse katoliku preestritele kiriku poolt peale

sunnitud poissmehe eluga."
1. Täie õigusega võib möönda, et luteri Õpe-

ka riikidele."
Kongressi teisel päeval asuti kongressi asjalike 

tööde kallale. Kongressile tõi erilist hoogu jesuiidi- tajate perekonnaelu rahvalikust seisukohast kind- 
paater Ledit’ ettekanne: „Kristuse kuninglus ja lasti riigile on toonud nii mõndagi kasu. Luteri 
oleviku kriis." Ta andis tõsiasju ja põhialuseid jutlustajad kuuluvad rahvälisest seisukohast vaada- 
järgnevaile ettekandeile, mis tegelesid esmajoones tuna ometi] kindlasti parima inimmaterjali hulka, 
jumalatute liikumisega ja selle vaimse (Kosibovicz, Kindlasti on ka luteri kiriklast tärganud palju 
Kraakovist), ühiskondliku (Braer Kölnist) ja kõl- väärtuslikke inimesi. Ka usulist mõju, mis on väl- 
belise (Savicki Pelplinist) põhjusega, kuna pärast junud nii mõnestki eeskujulikust luteri õpetaja- 
käsitati terves reas ettekandeis uuendus-liikumist perekonnast, ei tohi kindlasti alahinnata. Seega 
vaimsel, ühiskondlikul ja moraalsel alal Kiriku ja pole aga sugugi veel tõestatud, et mitte veel kõr- 
ristiusu kaudu. Ettekandeid täiendati lühikeste gemalt ei peaks hindama Õnnistust, mis on tärga- 
aruannete läbi mitmesuguseilt mailt; üldiselt võib nud abieluta katoliku preestriseisusest, nii sotsiaal- 
ütelda, et koosolekul ja eri istungeil tehti palju sel, kultuursel kui ka eelkõige just usulisel alal. 
väärtuslikku tööd, millel ei puudu tegelik tähtsus 
ja mõju.

Et siin mitte ühekülgselt langetada otsust, 
olgu siin mainitud üksikute mittekatoliiklaste väl-

Oivaline oli kongressi lõpetamine kardinaile- jendusi: 
gaadi pontifikaalteenistusega südalinnas, suurel Peene hingetundjana kuulus Friedrich
Vabadusväljakul. Sinna voolas maalt ja linnast Nietzsche kirjutab näiteks kogus „Fröhliche 
kokku säärane hiigelhulk rahvast, et korrapidajail Wissenschaft" (1887. Ihk. 295) selle probleemi 
oli vaeva lõpuni korda pidada. Baldahhiinaltar kohta : ,,Luther andis preestrile tagasi sugulise 
oli kaugelenähtav, 14 m kõrge, paljude astmeiga, läbikäimise naisega. Kuid kolm neljandikku sellest 
kuhu olid paigutatud kardinallegaadi, kolme teise aukartusest, mille pakkumiseks rahvas ... on suu- 
sääloleva kardinali ja viie ülempiiskopi troonid teline. põhjeneb usul, et erandinimene ka selles 
ning valitsuse esindajate istmed. Altari ees aga punktis saab olema erandinimeseks. . . Luther pidi 
kuulas pontifikaalteenistust umbes 50 piiskoppi, preestrilt, pärast seda, kui ta oli preestrile annud 
sõjaväe ja riigiametnike esindajaid — suurepära- naise, võtma ära kõrvapihi — see oli psühholoogili
selt mõjuv pilt toreda laia, lippude, lillede ja vani- selt õige. Kuid seega oli põhiliselt ära kaotatud 
kutega kaunistatud platsi raamides. See pidulik kristlik preester ise, kelle sügavaimaks kasulikku- 
lõppjumalateenistus, kus poola, prantsuse ja saksa seks oli ikka see, olla pühaks kõrvaks, vaikivaks 
keeles jutlustas sõjaväe piiskop Gavlina, jääb unus- kaevuks, hauaks saladusile.“ Ühes teises kohas 
tamatuks igaühele, kes tohtis talle kaasa elada. ta nimetab katoliku preestrit „kõige peenemaks 

Seda Kristuskuninga kongressi ei või veel kujuks, mille inimühiskond on toonud esile/' 
võrrelda suure, võimsa eukaristliku maailmakong- Schopenhauer kirjutab oma teoses „Die Welt
ressiga, nagu ta oli viimaseid Manilas, Filip- ais Wille und Vorstellung" (II, Ihk. 705): „Protes- 
piinidel. Kuid ei tohi unustada, et Kristuskuninga tantism, elimineerides askeesi ja selle keskpunkti, 
kongressid alles möödunud aastal väikesest alga- tsälibaadi, on õieti juba loovutanud ristiusu sisima 
tusest on kasvanud rahvusvahelisele tähtsusele, tuuma . . . See võib olla hää muganduvaile ja sel- 
Need rahvusvahelised Kristuskuninga kongressid gitatud pastoreile, kuid see pole ristiusk." Mui- 
toimuvad tulevikus iga kahe aasta pärast, vaheldu- dugi on see sõna liialdatud, kuid selles on ometi 
misi eukaristlikega. olemas õige mõte.

Sarnleva mõtte väljendab muide ka protestant 
Michelet oma Gregorius VII reformi ajaloos : «Ris
tiusuga olnuks lõpp, kui Kirik lodevaks ja proo
saliseks saanult materialiseeruks feudaalseks maa
pealseks riigiks. Maa sool muutuks magedaks, 
kaoks sisemine sangarijõud, taevavaimustus. Iialgi 
säärane kirik poleks suutnud rajada Kölni doom- 
kiriku võlvistikku, iialgi ta poleks sünnitanud püha 

Ühes reisikirjelduses, mille A. Soomre avaldas Bemardi hinge ega Tooma geeniust." 
ajakirjas «Eesti Kirik", kaldub jutt 31. numbris, Need on protestantide tunnistused. Neid luge-
4. leheküljel ka Katoliku Kirikule. Sellele on des osutub küll raskeks, preestrite abielu kujutada 
annud tõuke artikkel kuski saksa lehes, milles Õnnistusena kirikule abieluta preestriseisuse vastas, 
«abieluta seisust nimetatakse autuseks*. Ühendu
ses sellega kirjutatakse siis:

mEt usupuhastuse kirikus õpetajale on tagasi 
antud perekonnaelu õnned ja rõõmud, mured ja preestrite abielu eelistamist abieluta seisuse ees. 
raskused ja et Õnnistus, mida Jumal annab pere- Sest kui Paulus abieluta seisust esitab paremana 
konnas, on tulnud hüvanguks kirikule ja riigile, abielust ja iseenda paneb vallalisuse eeskujuks, siis 
see tõsiasi on meile ammugi teada. Teiselt poolt ei võida küll salata, mida Paulus ütleb endast 

aga arusaadav asjaolu, et seal kus suguelu ei seoses sellega: „Usun, et mul on ometi Jumala

B. B.

Katolitsism ja seksuaal- 
kiisimus.

Ka Püha Kirja enda uurimine peaks vältima
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K1RIKÜ ELÜ66 Nr. 9

Vaimuu (1. Kor. 7, 40.). Ja Kristuse sõnad abieluta 
seisusest: „Kes seda taipab, see taibaku" (Matt. 
19, 12) kõnelevad ometi selget keelt. Nende sõ
nade vaatlemisel ei saa salata, et abieluta seisu
kord ..jumalariigi pärast44 vähemalt mõnel juhul on 
parem ka preestrile kui abielu.

Igale tohiks küll olla selge, et selles ei peitu 
abielu alahindamist. Muidu peaks ju ka Kristu
sele ette heitma abielu alahindamist. Ja kui 
Soomre rõhutab, et Kirik preestrile „keelab osa 
saamast ühest sakramendist", siis unustab ta küll, 
et selle sakramendi arme inimesele, kes jääb abi- 
elutuks, rikkalikult võidakse asendada teiste sakra
mentide armude läbi.

pide poolt juuni algul avaldatud arvudest, esitati 
Saksamaal 25.634 preestri seast süüdistus üldse 58 
vastu, kellest süüdi mõisteti ainult 22. See on 2 
kaebealust ja 1 süüdimõistetu 100 preestri kohta. 
Kui teatakse, et Saksamaal otsiti läbi isegi piis
koplikud salaarhiivid, siis see statistika on otse 
hiilgavaks kaitseks katoliku preestriseisusele ja 
tsälibaadile, preestrite vallalisele põlvele. Nimeta
tagu meile mõni abiellunute seisus, kus sarnleva 
karmusega teostatud uurimise puhul tulemus oleks 
veel nii soodne. Või kas arvatakse, et abiellunud 
protestandi jutlustajate juures vastav statistika ku
juneks paremaks? Vallalisil katolikupreestreil pole 
ka siin vaja karta kõrvutamist abiellunud luteri jut
lustajatega.

Samuti, nagu abielu ei saa hukka mõista selle 
pärast, et kõik teda ei pea pühaks, sama vähe tu
leb hukka mõista katoliku preestrite vallalist põlve 
selle pärast, et teda üksikuil erandjuhtumeil ei 
peeta.

Kuid ikka veel võiks esitada küsimus, kas 
abieluta seisukord kogu preestriseisuse jaoks pole 
siiski mitte liig kõrge nõue. Kas siin pole siiski 
kehtiv see, mis Soomre ütleb vihjates kõmutekita
nud protsessidele Saksamaal, „et seal kus suguelu 
ei saa liikuda temale seatud loomulikku rada, ta 
enesele otsib ebanormaalseid teid44?

Kahtlemata võib neid kergesti valesti mõista. 
Kui sellega tahetakse ütelda, et iga inimesel on 
vaja sugulist läbikäimist, siis peaks sellest tingi
tuna kõigile noorile inimesile enne abielu ja neile 
paljudele, kes milgi põhjusel üldse ei saa abielluda, 
lubama läbikäimist väljaspool abielu. Sääraste tu
lemuste eest põrkaks aga hirmunult tagasi luteri 
jutlustaja ise.

Kui aga möönda, et inimene enne abielu ja 
mõned ka väljaspool abielu võivad elada karskelt 
ja Kristuse seaduse järele peavadki elama karskelt, 
siis pole arusaadav, miks mitte ka katoliku preest
rid ei või kuuluda nende hulka, kes väljaspool 
abielu karskelt elama peavad.

See oleks kas tungide võimu ülehindamine või 
Kristuse armu jõu alahindamine, kui tahetakse sa
lata seda võimalust. Kui juba antiikse maailma 
Apollo- ja Juno-preestrid pidid elama karskelt, kui 
puhtad vestalitarid pidid valvama Vesta tuld, siis 
võib küll ka Kristuse Kirik nõuda ristiusu suurima 
saladuse toimetamiseks vallalisi preestreid.

Ärgu üteldagu ka, et säärast nõuet terve seisuse 
kohta ei võida teostada. Kui oleks tegemist mingi 
teise elukutsega, siis võiks ehk seda jaatada. Kuid 
katoliku preestriseisuse juures teostuv hoolikas 
selektsioon ning pikk proovi- ja ettevalmistusaeg 

. lasevad ära tunda, et siin pole tegemist keskpäraste 
inimestega.

Fr. Förster kirjutab sellest oma teoses „Sexual- 
ethik und Sexualpädagogik44 (4. trükk, Ihk. 172): 
Eelarvamusteta protestandid on alati pidanud tun
nistama et katoliku kleerus üldiselt oma tsälibaati 
teostab väärikusega — kui väike on skandaalide 
arv, kui kaalutella vaimulikkude üldarvu ja meenu
tada, kui valvsate silmadega vaadeldakse nende 
käitumist. On nenditud mitmeidki kordi, et k õ 1 b- 
luseksimuste arv abiellunud mees
te seas on isegi palju suurem kui 
katoliku preesterkonna osatähtsus 
selles.44

Selle vastu ei kõnele ka sageli mainitud prot
sessid Saksamaal. Nagu nähtub katoliku piiskop-

F. W. Förster mainib ülalnimetatud kohas ka 
põhjuse, miks kombluseksimuste arv katoliku preest
rite juures on väiksem kui abiellunute juures. „See 
pole paljalt juhuslik, kui mõtiskella, missuguse eri
lise kaitse annab katoliku preestrile tema ameti 
sümboolne väärikus, kui väga ta on eemaldunud 
paljudest kiusatusist milliste ohvriks langeb tavali
ne inimene, ja missuguse erilise rahustamise toovad 
talle tema Kiriku pruugid ja samuti erilised suhted 
altarsakramendiga." Siin on vihjatud tsälibaadi 
pidamise võime sügavamaile põhjusile. Sellele pole 
meil vaja midagi manustada. Sama mõtet kannab 
ka kellegi hindu sadhu sõna katoliiklikule misjo
närile : „Kas ei peaks Jumal mehele, kes ohverdab 
talle kõik, andma armu, elada karskelt ?“

E. P.

Nietzschc katoliku prccstriscisuscst.
Nietzehe, ristiusu vihaseim vaenlane, tegeles 

korduvalt katoliku preestriseisusega. Kuid ometi 
osutas ta teatavat aupakkumist selle ees. 
kirjutas kord: „Siin on preestrid: ja kuigi need 
on minu vaenlased, minge mul vaikselt neist mööda 
ja uinuva mõõgaga14. Ja teises kohas ta väljendab: 
„Rahvas austab erilaadi inimest, kui ta teeb endale 
targa ideaali, ja tal on selleks tuhat korda õigus, 
pühendada just sedaliiki inimesele parimaid sõnu 
ja auavaldusi : Need on mahedad, tõsis-lihtsad ja 
karsked preestriloomud ja mis neile on sugulane 
— neile kuulub kiitus tolles rahvalugupidamises 
tarkuse ees. Ja kas oleks rahval põhjust olla kelle
legi tänulikum kui neile meestele, kes tema juure 
kuuluvad ja temast tulevad, aga otsekui pühitsetud, 
äravalitud, tema hääolule ohverdatud isikud — nad 
ise peavad endid Jumalale ohverdatuiks, — kelle ees 
rahvas karistamatult võib puistata välja oma südame, 
kellele ta võib lahti saada oma saladused, mured 
ja halvemad asjad. Siin on käskijaks vajadus : ka 
hingelisele mustusele on nimelt tarvis ärajooksu- 
kraave ja puhtaid, puhastavaid vesi nende sees : 
on vaja kiireid armastuse hoovusi ja tugevaid,

Nii ta
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Nr. 9

tus,“ see meelsus, millesse katoliiklik eetika kui 
kõrgeim kõlbluse avaldus on asetatud ja mida ta 
taotleb.

alandlikke, puhtaid südameid, mis valmistuvad ja 
ohverdavad säärasele mitteavaliku tervisravi teenis
tusele, sest see on ohverdumine, preester on ja jääb 
inimohvriks . . . Rahvas tajub selliseid ohverda
tud, vaikseks saanud, tõsiseid inimesi tarkadena, 
s. t. teadlikeks saanutena, „kindlaina“ iseenda 
kindlusetuse suhtes. Kes tahaks rahvalt võtta selle 
sõna ja selle aukartuse ?“

Teiselt poolt tähendaks see jällegi liialdust, 
kui tahetaks, nagu seda vahel protestantide poolt 
on tehtud, igat tasusaamise mõtet lükata tagasi 
kui vastukäivat kõlblusele. Ei tohi mitte püüda 
kristlikum olla kui Kristus ise, kes kõrgeimaks 
kõlbluse astmeks on küll seadnud armastuse, kuid 
selle kõrval andnud ka ruumi tasu saamise mõte
tele : „RõÕmustuge ja ilutsege . . . sest teie palk 
on suur taevas.“

Katoliku Kiriku võlu.
(Järg).

2. Kõlblus ja ilmlik tegevus.
„Nüüd aga kerkib üles küsimus: Kui andestamise imeteost 

on nõnda tekkinud uus hinge põhihäälestus, 
tunne, mida pakub see meile seisukoha võtmiseks maailma 
suhtes, avaliku elu, poliitika ja kultuuri küsimuste suhtes ? 
Kuidas on see evangeliusu seisukohalt lähtudes võimalik, et 
evangeelium saadaks siinse maailma kohta täide oma ülesande, 
tungida maailmast läbi ja immutada teda igavese elu jõudu
dega?1 (lk. 102).

Katoliku Kiriku seisukohta selles küsimuses 
iseloomustab prof. Heim nõnda : „Suur keskaegne 
preestrikirik ... oli ajalooline katse, täita Jee
suse käsku : — „Teie olete maailma valgus," — 
immutada ristiusu jõuga kui soolaga läbi kõik elu
alad maailmas. Milles seisis see rooma-katoliku 
usu süsteem maailma läbi-immutamise, vallutamise 
asjus . . . Need kaks maailma, mis evangeeliumi 
saabumisel meie juurde siia maailma leppimatult 
võitlesid teineteisega — ohvrimeelse armastuse 
igavesed nõuded ja mammona ning vägivalla maa
ilm — seatakse keskaegses süsteemis teineteisega 
tasakaalu otse geniaalsel viisil. Nimelt nad ehita
takse ülestikku üksteise peale nagu kaks maja- 
korda. Alumine kord on looduslik alus, vana 
inimsus, olelusvõitluse, õiguse, sunduse, sõja inim
sus. Siin on kehtiv „loodusõigusM . . . Ilmlikku
del riikidel on ülesandeks hoolitseda sellel patusel 
looduslikul alusel seistes heaolu, korra ja kodan- 
lise õigluse eest. — Sellele alumisele korrale on 
ehitatud peale veel teine, kõrgem kord, nagu kup
pel, mis kerkib üles taeva poole. See on Kiriku 
rahvusvaheline jumalariik, uue inimsuse, nõva 
lex’i, puhta taevalise armastuse valitseja. Sellelt 
ülemiselt korralt juhitakse kogu inimkonna kul- 
tuuri-elu. Siin asetseb maailma vaimne keskus, 
kõigi kõrgemate varade valitsus. See on keskkoht, 
kuhu jooksevad kokku kõik niidid."

„Siin näib nõnda tõepoolest olevat ühendatud 
ja harmooniliselt kokku liidetud kõik see, mis kuu
lub maailma kultuuri alla. Ühel pool, sellel ülemi
sel korral, selles taeva poole kerkivas kuplis, abso
luutse jumalatahte täitumine, vita angelica . . . 
teisel pool kõigi maiste toimingute õiguse maks
vus täies ulatuses . . . Poliitik tohib pidada 
sõda . . . kapitalist tohib spekuleerida . . . 
tööliskond tohib organiseeruda . . . Kiriku juma
lateenistus seisab ikka ja alati üle selle kõige kui 
kehastatud maailma-südametunnistus, kui kõrgeim 
vahekohus ja viimne autoriteet, mis võtab kõik 
maise oma valitsemise alla, otsekui absoluutne elu 
ja tõe allikas . . . Ülemaisest keskkohast juhi
takse igavese elu ja tõe jõudusid tuhandete kana
lite kaudu kõigisse maistesse oludesse ja suhetesse.

ülevoolav tänu-
universaalsus.IV. Kiriku

Neljanda põhjusena, miks Katoliku Kirik aval
dab nüüdisaja inimestele „talumatut võlu", prof. 
Heim nimetab järgmist: „Katoliku-usu vaim vas
tab tänapäeva sugupõlve universaalsusele, tungile 
haarata aukartlikult kõigi aegade hinge väärtusi, 
süüvida, sisse elada nendesse ia imeda õitest mett" 
(lk. 15).

Nendes sõnades sisalduva probleemi prof. 
Heim võtab arutusele vaid kaudselt, kuna ta oma 
raamatu mõlemas viimases peatükis käsitleb Evan
geelset kõlblust" ja „Evangeelset kirikutVaatame 
siin neid kahte peatükki natuke lähemalt, et siis 
oma lõpp-peatükis käsitleda eriti Kiriku univer
saalsust.

A. Evangeelne ja katoliiklik kõlblus.
I. Kõlblus ja jumalateenistus.

.Hinge põhiheliks, millest nagu allikast kogu evangeelne 
kõlblus välja voolab,” prof. Heim peab .tänutunnet". Tänu- 
tunnet selle üle, et „meie oleme viletsusest ja hingehädast 
lunastatud ilma vähemagi meie endi teeneta, ainult Jumala 
armu läbi” (lk. 100).

.Kellele keset meeleheidet on saanud osaks andestamise 
imetegu . . . , selle inimese juures murrab eriti tähelepanu
väärses endastmõistetavuses, ilma ilhegi pingutuseta välja see, 
mida ükski seadus ega ükski askees ei suudaks esile kutsuda, 
nimelt Jumalale andumise iha, afekt." .See ime, et Jumal 
mind, patust inimest, ilma ühegi teeneta minu poolt, ilma et 
ma seda väärt ehk teeninud oleksin, tõstab hädast ja viletsu
sest välja, see ime on tõepoolest see ainuke, mis suudab ini
meses kutsuda esile seda afekti, seda ülevoolavat tänutunnet, 
mida meie kõigi seaduslikkude pingutuste varal mitte ei suu
daks endis üles äratada” (Ibid.).

Sellest tänutundest kasvab iha midagi suurt, 
„kõige armsamini midagi võimatut" Jumala heaks 
korda saata. Ja seda suurt tahetakse teostada täie
likus enese unustamises, omakasupüüdmatuses. „See 
toimimine, kus iseennast täiesti unustatakse, kus 
ei mõelda mingile tasu saamisele ega kuulsuse 
võitmisele, surub kõigile suurtele isikutele protes- 
tandi-usus oma pitseri peale" (lk. 102).

Mis siin on öeldud tänutunde kui hinge põhi
heli kohta, millest kogu kõlblus tekib ja välja voo
lab, seda tuleb kõigiti jaatada. Siin kujutatud kõlb
lus aga ei ole omane evangeliusule ainuüksi, vaid 
ta on samal määral omane ja ehtne ka katoliku- 
usule. Sest ka katoliiklasel on teada, et kõik arm 
ja lunastus on Jumala suur kink. Sellepärast ka on 
tänutunne, veelgi paremini öeldud, „tänulik armas-
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68 KIRIKU ELU Nr. 9

See on kogu inimkonna immutamine, täitmine ar
muga."

endastmõistetavalt ka Kiriku keskasutisest antama 
maailmale ja kultuuritööle vajalikke kõlblaid ju
hendeid.Prof. Heim tunnistab õigeks, et see keskaegne 

ristiusu ja kultuuri probleemi lahendus on saatnud 
korda vägevaid asju. „Sellest hoolimata me peame 
ütlema : Selle keskaegse süsteemi päevad on möö
das" (lk. 104). Mispärast ? .Kogu keskaegne süs
teem põhineb eeldusel : On olemas üks keskasutis 
maailmas, millest võib juhtida ja valitseda inim
konna kogu vaimset elu . . . on olemas üks kõr
geim kohtukoda tõe asjades.* „See usk on täna
päeva inimestel läinud kaduma" (lk. 105—106).

Peale selle, „ Kiriku vaimulik võim keskaegses 
ühtluskultuuris, tema korraldused kõigi poliitiliste 
ja kultuuriliste küsimuste kohta seisid täielikult 
uskumises preestritesse. Kui aga prof. Heimi järele 
on reformatsiooni läbi „preestriametile tulnud lõpp,44 
siis ,,on ka sellega lammutatud maha selle hoone 
ülemine kord, millest keskajal korraldati ja juhiti 
kultuurielu . . . siis jäi järele vaid alumine kord, 
profaansed, ilmlikud inimesed oma ilmlikkude 
korraldustega14. Sellega näis „olevat jõudnud kätte 
maailma jätmine jumalatest ilma" (lk. 107).

See näiline jumalate eemaldamine maailmast 
„oli aga ainult teeks, et avastada kõige kallimat 
aaret, mis evangeeliumis leida, nimelt seda tõde, 
et töötamine ilmlikkudes elukutsetes on tõeline 
jumalateenistus* (lk. 107).

Sest a\ast alates ei ole prof. Heimi järele ole
mas ühtki ^ iii st seisust, milles Jumalat saaks tee
nida erilise 1 viisil, ei ole .ühtki püha ruumi, kus 
Jumal viibiks erilisel viisil . . .
„armupaika“, kuhu meil maksaks teha palveränna
kuid." Sest „kogu maailm on nüüd saanud Jumala 
templiks. Töökoda on saanud kirikuks, isamaa on 
saanud pühaks paigaks, ja kõik, kes töötasid ini- 
meselu ülesehitamise kallal, tegutsesid selles suu
res Jumala kirikus kui pühitsetud preestrid . . . 
Selline on see Lutheri uus mõte — ilmliku elu
kutse ja töö samastamine Jumala teenimisega" 
(lk.107).

Küll võib maailm tõmbuda tagasi ristiusu kõlb- 
laist põhimõtteist, Kiriku juhendeist. Kuid me saame 
just tänapäeval tegelikult tunda, kuhu see ristiusu 
kõlblate juhendite maharaputamine inimkonna viib 
ka majanduse ja poliitika küsimustes. Ja paljudki 
hakkavad pikkamisi saama aru, et riikide muutu
mine rippumatuks Kirikust ja ristiusu kõlblaist 
põhimõtteist on saanud inimkonnale saatuslikuks. 
Ja hakkab kerkima üles aimus, et inimkonna pää
semine praeguse aja segadustest on võimalik vaid 
siis, kui pöördutakse jälle tagasi ristiusu kõlblus- 
seaduste juurde, nagu neid seadusi Katoliku Kirik 
on truult kuulutanud kuni tänapäevani. (Olgu muu
seas meenutatud tunnustust, mis paavsti entsükli- 
kad sotsiaalsete ja majanduslikkude küsimuste 
kohta on leidnud.)

b) Kuna prof. Heim „kiriku ja kultuuri44 suh
teid Katoliku Kirikus ei näe Õigesti, kujutab ta 
asja ka nõnda, nagu oleks see Lutheri „ avastus", 
et .ilmlik kutsetöö on jumalateenistus." Tõeliselt 
aga on see vaade täiesti katoliiklik, tekkinud Ka
toliku Kirikust.

Juba püha Benedictuse ordu juhiste järele on 
ka töötegemine Jumala teenimine. Munkade kogu 
kultuuritöö keskajal niihästi koloniseerimise kui ka 
teaduse alal on ainult sellelt vaatepunktilt mõiste
tav. Nii sageli tsiteeritud Lutheri ütlusi Jumala 
heameelest ümberpöörduva ümmardaja ja põllul 
kündva sulase üle võib katta samasisuliste katoliku 
preestrite ja müstikute väljendustega. Nõnda kirju
tab üks müstik 14. sajandil : „Inimene peab har
juma selle mõttega, et Jumal on igal ajal tema 
ligi, tema südames, hinges ja meeles. Seda tunde
liigutust, mis sul oli kirikus ehk oma toas, seda 
säilita ja kanna rahvahulkadesse ning maailma 
rahutustesse ja mitmekesidusse." (Denifle : Das 
geistl. Leben S. 585).

Ja dominiiklane Markus Weida jutlustas 1501. 
aastal palvetamisest ning ütles selle juures : „Ini- 
mene peab igal ajal tegema seda, mis on sünnis 
tema seisusele ja olemusele ja mis on hea ja Õige. 
Kui ta seda teeb, siis ta palvetab kogu aeg. Sellest 
järgneb, et nii mõnigi vaene talupoeg, põlluharija 
ehk käsitööline ... on oma tööga . . . Juma
lale taevas meelepärasem ja osutab oma töötege
misega Jumala ees rohkem teeneid kui mõni Cart- 
husia ordu munk.44 (cf. Paulus : Katholik. 1902 
1. 333.)

ei ole ühtki

3. Kas protestantlik
liik lik k õlb lus?

a) Eelpool ettetoodud probleemi käsitus — 
.ristiusk ja kultuur", .kõlblus ja ilmlik tegevus" 
keskaegses kirikus — ei taba täiesti märki. Eriti 
võib meid viia eksiarvamusele loodusliku korra ja 
kristliku korra võrdlemine kahe majakorraga, mis 

ehitatud ülestikku üksteise peale. Vahe soodus- 
liku korra ja ristiusu kõlblusseaduse vahel on ai
nult teoreetiline, mitte aga praktiline. Nõnda näi
teks on sõnakuulelikkus riigi vastu inimese kohu
seks niihästi loodusseaduse kui ka Kristuse seaduse 
järgi. On ju see Jumal seesama, kes ilmutab end 
loodusseaduses ja kes on kõnelnud meile Kristuse 
läbi. Ka selles mõttes on maksev, et Kristus „ei 
ole mitte tulnud seadusi tühjaks tegema, vaid neid 
täide saatma." Kristuse läbi täidesaadetud tõde 
teeb endastmõistetavalt hädavajalikuks ka selle tõe 
rakendamise täiel määral tööle konkreetsete prob
leemide kallal maailmas. Kuna nüüd tõe kuuluta
mine ja selle tegelik tarvitamine elu konkreetsete 
küsimuste kohta on Kristuse tahtmist mööda usal
datud apostlite ja nende järglaste kätte, siis peab

või kato-

on

Ka Ignatius Loyola, Lutheri kaasaegne, Õpe
tab meile selgesti seda vaadet, täiesti katoliiklikku 
vaadet tööle ja ilmlikule kutsetegevusele kui ju
malateenistusele.

c) Teadagi ei tohi selline vaade, mis ilmliku 
töö tegemise samastab jumalateenistusega, viia 
meid liialdusteni, kus töötegemist peetakse lihtsalt 
pühaks ja vaadatakse sellele kui .tõelisele kultu
sele." Kes seda teeb, jõuab paratamatult äärmu
sesse, nõnda et ta otsest jumalateenistust kirikus 
peab ülearuseks ja ei tunnusta pühapäeva kui 
päeva, mis tõesti on püha. Küll on Luther kord 
öelnud, et kirikuid ei tohi ehitada teisiti kui tant
supõrandaid. (Weiin. Ausg. XII. S. 696). Teoreeti-
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liselt võidakse küll selliste liialduste kaitsmiseks 
katseid teha, tegelikult aga käib protestandi-kiriku 
kogu olelus, Õpetus ja praksis sellele vastu. Vaade 
töötegemisele kui jumalateenistusele, see tähendab, 
kui kõlblale teole, ei lülita mitte välja erilist Ju
mala teenimist, kultust, nagu see avaldub palveta- ,.Kardinal Pacelli külaskäik Prantsusmaale
mises ja liturgias. paavsti saadikuna on tekitanud suurt muljet,“ nii

„ . . . , . , . ... algab artikkel Vatikani saladused,“ mis ilmus
Sellega ühenduses seisab veel teine liialdus* ^Päevalehes* 3. juulil 1937 a. Püütakse anda sel-

Sarna vähe kui meil on õigust ilmliku töö tunnus- reisile suurt poliitilist tähendust.
' tamisest jumalateenistuseks teha järeldust, et ai- Esimese interpretatsiooni annab autor järgmi-

11 ilmliku töö tegemisega võidakse teenida ge^ . ^yes aktis nähakse märki, et Püha Tool soo-
Jumalat, sama vähe on Õigustatud ka teine lõpp- Prantsusmaale läheneda. On otsitud selle soovi
järeldus, millele jõuab prof. Heim. „Jumalat võib tee- põhjust tõsiasjast, et natslik reshiim kiusab Saksa-
nida ainult maailmas (lk. 107), edasi see väide, et maaj kirikut taga." Kolmandas riigis tõlgitakse
nüüdsel ajal ei olevat enam „püha paika kus see pisut konkreetsemasse keele: „ Vatikan töötab
Jumal erilisel viisil viibiks juures, samuti ka eri- püramispoliitika kallal Saksamaa vastu ja otsib
list seisust mitte, milles Jumalat iseäralisel viisil selles endale Prantsusmaad liitlaseks."
saaks teenida. Ülalmainitud artikkel „Päevalehes“ usub ka

poliitilisi põhjusi. Kuid neid näeb ta eelkõige 
Itaalias : Vatikan, kes veel maailmasõjas võis va
balt tegutseda, olevat Itaaliaga rahu sõlmimise ta
gajärjel tegelikult seotud Itaalia poliitikaga. Oles- 
kelevat hädaoht, „et kirikupea Roomas pole enam 
muud kui „fashismi koduõpetaja1'. Et sellest hä
daohust pääseda, otsitavat ühendust Prantsusmaaga. 
Püha Toolil võivad olla sõbralikud suhted ainult 
riigiga, mis on „tÕeliselt katoliiklik või vähemalt 
liberaalne", nii arvatakse artiklis. Itaalia valitsus 
ei olevat aga tõeliselt katoliiklik ega ka liberaalne. 
Prantsuse valitsus ei olevat küll katoliiklik, kuid 
ometi liberaalne.

Kõigi nende poliitiliste interpretatsioonide 
vastu seletab kardinal Pacelli ise ajakirjanduse 
esindajaile : „ta pidavat seletama, et tema läkitus 

puht usuline. Reisi otstarbeks on uue Theresia- 
basiilika pühitsemine Lisieux’s. Püha Isa tundis 
erilist kohustust Püha Theresia vastu. Seepärast 
olnuvat paavstil endal kavatsus, tänuks saavutatud 
tervise eest osa võtta pühitsemisest, kuid üldine 
seisukord teinud talle käskivaks kohustuseks jääda 
ristiusu keskusse."

Kardinali vastuvõtt Prantsusmaal kujunes pi
dulikuks. Saabumine Pariisi toimus sõjaväeliste 
auavalduste saatel, nagu need tavaliselt saavad 
osaks ainult riigipeadele. Kardinalriigisek- 
retäri võeti vastu välisminister Delbos poolt, kardi
nalide Verdier ja Baudrillart‘i poolt, apostliku 
nuntiuse, Pariisi sõjaväelise kuberneri, Seine-de- 
partemangu presidendi j. t. poolt. Kõikjal tänavail 
toimus elavaid lugupidamismeelea valdusi. Kui 
kardinal oli vaadelnud maailmanäitust, katoliku 
ajakirjanduslikku keskust „Bonne Presse’i" ja kar
dinal Verdier poolt ehitatud sada agulikirikut, 
võimaldati ajakirjanikele vastuvõtt. Seejuures mär
kis kardinal-riigisekretär :

Mõned härrad ajakirjanikud olevat võrrelnud 
kardinal-riigisekretär Consalvi missiooni aastal 
1801 tema enda omaga. Muidugi olevat see esi
mest korda 1801 aastast saadik, et paavstlik riigi* 
sekretär külastab Pariisi. Kuid tookordne ja täna
päevane olukord olevat ometi hoopis lahkuminevad. 
Tollal olnuvat tegemist konkordaadi sõlmimisega, 
sel korral aga olevat tegemist basiilika pühitsemi
sega. — Igal juhul aga tahtvat Kirik eelkõige Ju-

Kardinal Pacelli Prant
susmaal.

n u

Oleme eelmises peatükis toonud tõenduse, et 
preestriamet ei ole Kristuse läbi milgi viisil ära 
kaotatud, et ka Uues Seaduses on veel olemas 
.ohvrialtar". Sellega on ühtlasi ka tõendatud, et 
Uues Testamendis on siiski olemas ohverdamise 
paigad, tähendab, pühitsetud „templid“, kus Jumal 
erilisel viisil viibib juures.

Kes Pühakirja sõnu ei taha vägivaldselt vää
nata, ei saa ka eitada, et niihästi Kristuse kui ka 
Pauluse juures eraldatakse selgesti Jumalale erili
selt anduvate seisus tavaliste Jumala teenijate kõr
val. Matteuse 19. peatükis rikas noormees võib 
tunnistada, et tema on teinud seda, mis Jeesus on 
nõudnud, seda, mis on vajalik, et „saada igavest 
elu". Issand nimetab siis temale Jumala teenimise 
erilise kuju, mis kohuseks ei ole: .Tahad sa täiesti 
vaga olla, siis müü kõik ära, mis sul on, anna 
vaestele ja käi minu järel." Ja Paulus nimetab 
selgesti neitsipõlve paremaks põlveks (I. Kor. 7.), 
nõnda siis põlveks, mis erilisel viisil teenib Juma
lat. Ning Johannes Chrysostomus ütleb samas mõt
tes, et vallaspõli, abielutus, ei ole mitte sellepärast 
midagi suurt ja kangelaslikku, nagu oleks abielu 
midagi madalat ja põlguseväärset, vaid et vallas
põli on suurem vara (de virgin. n. 8.)

Lõpetades võime selle küsimuse kohta öelda, 
et katoliiklik kõlblus, kõigi positiivsete elementide 
suhtes, ühtib evangeelse resp. protestantliku kõlb
lusega, et ta aga viimaste ühekülgsused ja liialdu
sed peab lükkama tagasi kui Kristuse ja apostel 
Pauluse vaimule ja sõnadele vastukäivad. Ka Ka
toliku Kirikul on kõlbluse olemuseks ja sisuks ar
mastus, siiski ei lükka ta sellepärast tasusaamise 
mõtet kui ebakõlblat tagasi. Ka temal on ilmlik 
tegevus ja kultuuritöö Jumala teenimine, „ Jumala 
teenimine tänulikust armastusest". Siiski ei lülita 
ta sellepärast välja erilist Jumala teenimist selles 
eriti pühitsetud paigas, jumalakojas, ehk erilises 
seisuses, mida ta nimetab täiuslikkuse seisuseks. 
Selle juures ta ei unusta, et igas töös ja toimingus, 
igas seisuses on otsustavaks armastus.

on
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maia suurimat au, rahvaste kõlbelist edu ja isamaa 
hääkäekäiku arendada ning jaatada. Kirikul ole- 
vat ainult see üks ülesanne, vahetpidamata hoolit
seda üksikisikute ja seltskonna suurema hääolu eest 
süüme kasvatamise, hingede ülendamise, armastuse 
ja Õigluse väljakiirgamise kaudu. —

10. juulil pühitses kardinal Montmartre’i kate
draalis püha messi. Järgmisel päeval leidsid aset 
suured pühitsused Lisieux’s. Vastuvõtul oli kohal 
80 piiskoppi ja kardinali ning üle 200.000 külastaja. 
Tervitama oli rivistunud terve garnisoni väeüksus. 
Kardinali ees defileeris husaaride rügement. Hulga 
vaimustus oli harukordne.

Uue katedraali portaalil pühitses kardinal 
kõigi Prantsusmaa piiskoppide juuresolekul ponti- 
fikaalteenistuse ja teostas liturgilise pühitsemise. 
Kindlaksmääratud tunnil kõneles siis paavst ring
häälingus Castel Gandolfost kõigi kogunenute 
poole prantsuse keeles. Ta avaldas kristlastele üles
kutse palvetada hardalt, et Jumal segasele ja kil
lustatud maailmale annaks pisut rahu ja vaikust, 
et inimkond jälle võtaks vastu Jumala suveräni
teedi, olles kuulekas Jumala pühile seadusile, har
rastades õiglust ja suuremat 'armastust pärisosast 
ilmajäänuile ja seega kõige rohkem kannatajaile. 
Nad palugu, et jumalik Kuningas pühitseks ja 
päästaks inimhingi, et ta nad teeks elavaiks basii- 
likaiks juba nüüd, kellede ilu olgu väljaspool igat 
võistlust ja võrdlust maailma kaunimate basiilika
tega, ka Lisieux basiilikaga. Paavst palus siis ka, 
paluda tema enda eest, tema eest, kelle vastutus 
on nii suur ja kelle aruandmine Jumalale on juba 
nii lähedal. Palutagu, et ta iga hinna eest saavu
taks täielise sarnastumise Kristuskuninga tahtmi
sega, fja nimelt lihtsuse ja vaimse lapselikkuse 
vaimus, mis tegi püha Theresia nii armastusväär
seks jumalikule südamele. Paavst andis siis Õnnis
tuse. Masside vaimustus puhkes nüüd valla hütideis: 
„Elagu paavst!" mis ei tahtnud sugugi lõppeda.

Pärastlõunal toimus suur lõpp-protsessioon, 
millest võttis osa ainult mehi ja kus kanti rohkesti 
kallihinnalisi riste. Kindralriigisekretär põlvitas 
altarvankril Pühima ees. Hiilgav hiigelprotsessioon 
oli kuuekilomeetrilisel teel kogu aeg lillevihma

Pariisist, pärast seda, kui talle lühikest aega enne 
seda veel peaminister Chautemps oli teinud külas
käigu. Ärasõidul oli kohal välisminister Delbos. 
Vabariiklik aukompanii avaldas lugupidamist nagu 
saabumiselgi.

Misjon eskimode keskel.
„Lendav paater" Schulte askeldab lennukieks- 

peditsiooni ettevalmistuste kallal Kanada eskimode 
juure. Ettevõtlik preester tahab ristiusustamise ots
tarbel ühe aasta veeta eskimode juures. Meie lu
gejaile võib olla huvitav kuulda kogenud mehe 
otsust kauge Põhjamaa misjoni kohta.

„Hudson Bay Company" kaubitseja tegi nagu 
piiskopki ja meie, kaasa sõidu Devon- ja Ellesme- 
relandi— sõitjana. Põhja poole 74. laiuskraadi pole 
kauba- ega misjonijaamu, kuna puuduvad päris
maalased, keda pöörata ja rebased, keda küttida, 
et nende nahkadega teha kasutoovat äri.

Baffinimaale jõudes märkasime, et kolm võimu, 
mis isekeskis jaotavad võimu Kanada jääriigi va
litsemisel, astus jälle tegevusse. Esimene sadam, 
kuhu astusime, oli Ponds Inlet. See asub saare 
põhjarannikul, ühe kitsa kanali ääres, mis seda la
hutab Bylot Islandist. See saar, kus elavad peami
selt rebased ja lemmingud, koosneb suurepärasest 
kaljurahnude ja jäämägestikkude kompositsioonist, 
mis peaks vaimustama igaühte, kes mitte just, 
nagu praegu meie, ei tule põhja jääriigist.

Meid huvitab pigemini meie ^suurvõimude" 
ettevalmistus oma esindaja vastuvõtuks pardal. 
Ponds Inlet on jääriigi suurlinn. Riigil, kompaniil 
ja Kirikul on siin oma esindajaid. Viimasel on 
esindajaid koguni kaks, sest nagu Southamton Is- 
land'ilgi, on siin olemas protestandi ja katoliku 
misjon.

Mounted Police'i (ratsapolitsei) konstaablid il
muvad vormis, mida nad muidu pardal iialgi ei 
kanna ja inspektor täristab kannustega, mida ta 
iialgi ei unusta külge panemata, kui ta läheb 
maale, olgugi, et siin on olemas ainult koeri, kellel 
ta võiks ratsutada. Major aga tõmbub väärikalt 
tagasi kajuti, nagu harilikult, et säält vastu võtta 
saatkonna juhataja teadet.

See teade kahvatub see kord ometi täielikult

all.
12. juulil pühitses kardinal Pacelli missat Li

sieux Karmelis ja nimelt püha Theresia surma- 
toas.

Lahkumisel Lisieux’st oli jälle aukompaniiks 
husaaride rügement, kuna orkester mängis paavst
likku hümni. Autos saabus kardinal üle Chartres’i 
Pariisi, kusjuures teda kõikjal teel vaimustusega 
tervitati, eriti Chartres’is, kuhu oli asunud kardi
nali ette joondu terve garnison.

Pariisis oli õhtul eine ja vastuvõtt pääpiiskop- 
likus palees. Osa võtma oli ilmunud palju kõrge
maid ja kõrgeimaid ametnikke, kindraleid, parla
mendiliikmeid jne.

13. juulil pühitses kardinal Pacelli Notre Da- 
me’is pontifikaalset suurmissat, millest võttis osa 
president Lebrun’i abikaasa ja palju ametlikke 
valitsuse esindajaid. Kell 12.30 korraldas Vabariigi 
President külalise auks pidueine. Kell 16 p.l. lei
dis aset Pariisi linna vastuvõtt, kell 17 kellaviie
tee välisministeeriumis. Kell 19.35 lahkus Pacelli

vastuvõtu ees, mis sai osaks piiskopile. „Suurvõi
mude" esindajad jõudsid pärale kolmes paadis. 
Esimene paat, mootoriga purikutter, kuulus kom
paniile, tema järel tuli elegantsel mootorjahil po
litsei ja päris tagaotsas väikeses alandlikus aeru- 
paadis protestandi kiriku esindus. Katoliku omal 
aga polnud isegi seda. Aga tema esindaja oli is
tunud kutterile ja jõudis nii esimesena pärale. 
Väike laev tantsis, nagu tahaks ta igal hetkel Um
ber kukkuda. Vaimulik aga, sale kogu linavalgete 
juustega, seisis masti ääres, noorurina, kes pistab 
merele, seiklusile. Nii särades vaatas ta auriku 
poole nagu mõrsjat ootav peigmees. Kui kutterilt 
heideti ülemineku redel, ähvardus mast laevaseina 
vastu murduda. Noor valgejuukseline preester võt
tis tõuke vastu ja hoolimata oma pikast sutaanist 
ta hiivas enda osavalt nagu mõni treeninud kerge-
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jõustiklane kõikuvast paadist redelile, tormas noor
tele omase hooga trepist üles, painutas tõeliselt 
rüütelliku liigutusega ühe põlve piiskopi ees, kes 
seisis ta vastas täies ornaadis ja suudles tema 
sõrmust.

Marconi kristlasena.
Traat ja raadio on juba kuulutanud maailma

kuulsa itaalia leiduri senaator Marconi surmale 
suikumist 20. juulil. Surmateade levis nagu kulu
tuli üle terve maailma ja ühes itaalia rahvaga lei
nab kogu rahvusvaheline teaduslik pere seda gee
niust, kes elektri alal kuulub uusaja suurimate tee- 
murdvate leidurite hulka. Iialgi ei haihtu tema 
kuulsus lühilainte leidurina. Vähem tähelepanu 
pöörati Marconile katoliiklasena, kes oma sügavat 
usku ja siirast hardust nii oivaliselt oskas ühen
dada oma uuriva vaimuga, et teda selles võib võr
relda lugupeetud prantsuse arstiteadlase ja uurija 
P asteur’iga. Kogu itaalia ajakirjandus, mis 
oma koguleheäüljelisis järelliüüdeis lahkunule mee
nutab tema elutööd, meenutab seejuures ka tema 
tihedaid suhteid Püha Tooli ja Pius Xl-ga. Eht 
katoliiklik, nagu oli selle suurvaimu elu, nii oli ka 
tema surm, kes kahtlemata oma suurte leiutiste 
kaudu on saanud inimsoo unustamatuks häätegi- 
jaks.

Pärast, mandril, misjonit külastades, mõjusid 
nii piiskop kui preester palju vähem imposantselt. 
Tabasime mõlemad köögist kolde äärest õhtusöö
gilt. Jääriigi kirikud peavad olema kõik kõiges : 
jumalakoda, käärkamber, preestri ja vikaari ela
muks ja tagavaraidaks. See kõik grupeerub kolde 
ümber, mis ühteaegu on ka ahi ja peab kõike soo
jendama. Söed on jääriigis kallid. Kuigi kõik on 
nii kitsalt kokku surutud, on ka kõik väga osavalt 
korraldatud. Altar peitub puutiibade taga. Kui 
need avatakse, siis on elamisruum, magamistuba 
ja köök korraga muudetud kirikuks.

Võib olla mitmesuguseid vaateid misjoni väär
tuse kohta, misjonäride endi kohta võivad vaevalt 
esineda vaadete lahkuminekud. Vähemalt mina 
olen kõigil pikkus- ja laiuskraadidel õppinud neid 
tundma silmatorkavate, ebatavaliselt kaugelenäge- 
vate inimestena, kes mitte ainult rohkem kui iga 
teine valge teavad pärismaalaste kommetest ja 
pruukidest ja nende hingest, vaid kes tavaliselt ka 
omavad imestusväärse ja avarasüdamelise arusaa
mise inimeste ürgaegseist usulisist kujutlemisist. Ni
melt just ristiusku pööratavate omist.

Ei piiskop ega kirikhärra polnud siin erandid. 
Mõlemad tundsid eskimoid paremini kui enamik 
polaaruurijaid ja rääkisid imetelles eskimode hin
gelisest sündsusest sellele jäisele maailmale, kus 
nad on sunnitud elama. Piiskop ja preester ei 
kuulunud ka mitte nende hulka, kes hindavad mis
joni edu ja väärtust ristitavate arvu järgi. Nad 
ütlevad, et ristitud eskimo, kuigi ta käib kirikus, 
kaugeltki veel pole kristlane, vaid et temas edasi 
elab vana vaimudeusk ja et see elab temas edasi 
arvatavasti veel mitu põlve, just nagu germaanlaste 
ebajumalaisse uskumine säilis kristliku koore all 
hilise keskajani ja oma eriharudes osalt meiepäivinigi.

Vist pole ühtki misjonit, mis oleks nii raske 
nagu misjon jääriigis, mitte ainult ebaharilike 
nõuete tõttu, milliseid ta juba kehaliselt, puht füü
siliselt paneb ette misjonärile, vaid kõigepäält ka 
just seeläbi, et misjonär siin oma lambakestele 
peab kolima järgi jääkõrbe, kui ta tahab neid saa
vutada. Eskimod on kolivad rahvad. Jääriigi 
kirikuil on tõus ja mõõn. Jääriigi jaamades asu
vad kirikud võivad arvestada külastajaid ainult 
siis, kui pärismaalased sinna just parajasti kokku 
voolavad nähku vahetama. Muidu peab neid jäl
gima nende jahikäigel.

Ponds Inletis on just mõõn. Enamik eskimoid 
on karibujahil. Selle lõppedes lähevad nad tali- 
korteri. Siis kolib sinna vaimulikki ja ehitab en
dale „iglu“, lumionni nagu iga eskimogi. Tema oma 
on ainult ruumikam ja tunneli sissekäigu kohal, 
kustjfpeab sisse ronima neljakäpukil, on rist, sest 
onn on ühteaegu ka kirik ja igal hommikul loe
takse selles onnis püha missat.

Kolmest võimust, mis valitsevad Kanada jää
riigis, Kirik näeb küll kõige rohkem vaeva eski
mode pärast. ______

„Osservatore Romano" teatab Marconi igave
sele hingusele mineku kohta, et ta äkki 63 aasta 
vanuselt ööl vastu 20. juulit oma korteris Roomas 
südamerabanduse läbi lahkus siit maailmast. Kuigi 
ta juba mõningaid päivi end tundis halvasti, pol
nud siiski ette näha äkilist surma. Lahkumise het
kel viibis kohal üksikuid perekonna liikmeid, kaks 
arstiteaduse professorit, kes haiget tavaliselt ravi
sid, ja vana kuulsa Rooma kiriku Sant’ Andrea 
delle Fratte preester minimiitide orust. Haige oli 
preestri P. Rapa lasknud paluda enda juure juba 
keskööks, kuid seisukord näis jälle paranevat, nii 
et hingekarjane pärast lühikest sõbralikku keskust
elu põdejaga jälle võis lahkuda. Veidi aja pärast 
hakkas haige südant rõhuma jälle vaev, nii et hai
get põetav orduõde küsis, kas ta uuesti pidanuks 
saatma preestri järele. Haige vastas küsimusele 
jaatavalt' ja vaimulik kutsuti taas kohale. Vaheajal 
hakkas orduõde ette palvetama haigele, kes ka 
palveile vastas. Hingekarjane jagas surijale pärast 
oma saabumist püha õlitamise sakrament! ja vii
mast armulauda. Marconi huulilt libises tasane ohe, 
kui ta koos preestriga palvetas Meie Isa palvet.

Juba kell pool kaheksa hommikul teatati Pius 
Xl-le ülempiiskop Pizzardo kaudu telegraafi teel 
Castel Gandolfo’sse Marconi surmast. Paavst oli 
sügavalt liigutatud ja kuna ta just asus püha missa 
lugemisele, pühitses ta selle, samuti ka järgneva 
päeva püha missa kadunu hingerahu eest ja tegi 
ühtlasi korralduse, et lesele ja lastele sel raskel 
tunnil saaks osaks tema kaastundmus ja tema Õn
nistus. Sama tegi ka kardinal-riigisekretär. Gug- 
lielmo Marconi suhted Püha Isaga olid eriti sü
damlikud ja ei piirdunud sugugi ainult ametlike 
puhkudega. Veel 17. juulil pontifex võttis vastu 
Marconi pooletunnilisel eraaudientsil, mille kohta 
Rooma leht „Tribuna“ tõi üksikasjalise reportaazi. 
Nagu teame Õpetlane polnud mitte ainult teadus
liku Accademia dTtalia presidendiks, vaid oli üht
lasi ka Pius XI poolt uuendatud paavstliku tea
duste akadeemia korraliseks liikmeks. Teatavasti 
oli hiljuti selle akadeemia avamine Pius V Casi-
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maailma usklikele annab lohutuse kuulda Püha 
Isa häält. Pühim Isa, annan Teile täna üle teose, 
mille tellimisega Teie Pühadus mind austas. Tema 
viimistelu pühitseti täna Teie üleva malnidusega. 
Suvatsege hüüd, Püha Isa, lasta kuulda oma häält 
maailmaruumis."

1"n i;B

%k

m
" Jumalariigist.::

.
■

Prantsuse auleegioni kavaler pühitseti preestriks.
Pariisist teatatakse, et hiljuti Tema Eminents kardinal Ver- 
dier pühitses preestriks prantsuse kõrgema seltskonnategelase 
G a r e 11 i, kes, oli vabariigi sõjaväe kolonel ja maailmasõja 
ajal osutas isamaale suuri teeneid, mille tõttu ta oli pälvinud 
auleegioni risti ja sõjaristi. Nüüd kolonel näitas suurimat jul
gust, järgnedes oma taevase isanda kutsele.

Temaga ühes pühitseti kolm teist preestrit, kaks amee
riklast ja üks birmalane.

Jaapani keiser austab apostlikku vikaari. Vähe enne 
keiserlike manöövrite algamist, mis pidid toimuma Hokkaidas 
(Jaapanis), palus selle piirkonna kohaliku ametkoha ülemus 
Sapporo apostlikku vikaari, msgr. Kinolsi, talle aruanda kõi
gis üksikasjus misjonijaamade, koolide ja haiglate asutamise 
kohta selles piirkonnas ja ka üksikasju tema misjonist Jaapanis. 
Veidi pärast seda kutsuti piiskop ja vaestelaste maja juhataja 
pidusöögile, kus viibib isiklikult mikaado. Selles kutses tohib 
küll näha kõrge tunnustuse väljendust Jaapani riigipäält kato
liku misjonitööle. Frantsiskaanlannade vaeslaste maja peetakse 
laste hiilgava tervise ja oma üli hää põllumajandusliku tege
vuse tõttu üldiselt eeskujulikuks ja ka võtab vastu sageli kõr
geid ja ametlikke külastajaid. Msgr. Kinols kutsuti ka manööv- 
reile ja tagavaraväelaste ja üliõpilaste paraadile.

F

Paavstliku teaduste akadeemia
korraline liige

GUGL1ELMO MARCONL

na’s Vatikani aedades kardinal Pacelli poolt. ^Oma 
viimasel audientsil Marconi palus Kristuse riigi- 
hoidjalt vabandust, et ta tervislikel põhjusil ei 
saanud olla kohal paavstliku akadeemia pühitse- 
mistalitusel, millele Püha Isa naeratelles vastas, et 
ta ise samal põhjusel siis peaks vabandama eemal- 
olemise pärast. Paavst jutustas Marconile, et tema 
tervislik seisukord vahepääl olevat muutunud pare
maks ja et ta sedasama soovib oma külalisele. Kui 
Marconi lahkus paavsti eraraamatukogust, ta koh
tas „Tribuna“ kirjasaatjat, kellele ta avaldas oma 
sügavaimat liigutust Pius XI isaliku vastuvõtu 
puhul. Leidur seletas, et ta Pius XI vastu tunneb 
suurimat imetelu. Tänuliku südamega tuntud uurija 
mainis Õnnistust, mille temale ja tema perekonnale 
andis püha Peetruse järglane.

Kui väga Marconi kogu oma vaimu ja hingega 
rippus Katoliku Kiriku ja paavstluse küljes, nähtub 
võib-olla kõige ilmekamalt kõnest, mille ta 12. 
veebruaril 1931 a. pidas Pius Xl-le tema enda 
andmete varal ja tema enda juhtimisel püstitatud 
Vatikani raadiosaatejaama avamisel. See lühike 
kõne austab Marconit uurijana ja katoliiklasena 
ühtviisi : „Mul on kõrge au teatada, et mõne mi
nuti pärast paavst Pius XI pühitseb Vatikani linn
riigi raadiosaatejaama. Elektrilained 
kaugeisse ruumesse laiali tema isalikku Õnnistuse 
ja rahu läkitust. Peagu kahekümne sajandi vältel 
Rooma Pontifeks on lasknud kuulda maailmas oma 
jumaliku Isanda sõna, kuid see on esimest korda, 
et tema elavat häält võiakse ühtviisi kuulda tervel 
maakera pinnal. Jumala abiga, kes nii palju ime
lisi jõude annab looduse ja inimkonna käsundusse, 
olen suutnud viimistella selle riista, mis terve

Eestist.
Pühapäeval, 22. augustil Tallinna Peetri-Pauli kiriku ilmua 

mereväelasi meie pealinna kiilastavailt poola sõja
laev u 11. Merimehed võtsid osa suurmissast, mille Inges isa 
X e r 1 i n g. Pärast jumalateenistust merekarud tutvusid püha 
Katariina kloostri varemeiga, vestlesid kohalike kirikutegelastega 
ja poola koloonia liikmeiga. Mehi oli teenistusele tulnud viie
kümne ümber. Enne jumalagajättu Tallinna katoliiklastega 
mereväelased rivistusid veel korraks kiriku trepile, kus neid 
vaimulike ja siinsete sõpradega ühes filmiti. Tänavale kiriku
värava võrestiku ette kogunes rohkesti uudishimulikke, keda 
meelitas ligi huvitav ja temperamendikas grupp.

Teisipäeval, 24. augustil tähistati piduliku suurmissaga 
erilist mälestusväärset päeva meie Eesti katoliku preesterkonnas. 
Seda päeva pühitseti nimelt kolmekordse tähtpäevana : peeti 
isa W i e r c i n s k i kaheksakümneaastast sünnipäeva ja ühtlasi 
auväärse isa Henri Verlingu (Tallinnast) ja auväärse 
isaBerard Huberi (Tartust) preestriameti hõbejuubelit. 
Tallinna Peeter-Pauli kirikus olid koos kõik katoliku preestrid 
kogu Eestist, kes kuidagi viisi said teha võimalikuks oma ilmu
mise pealinna. Suurmissa luges pidulikult ehitud altaril juubilar 
isa Verling, kusjuures assisteerisid isa Borucki ja alam- 
diakon N i k 1. Kõrgestipühitsetud isa ülempiiskop oli aset 
võtnud piiskoplikul aujärjel, et viibida pühal, ohvritalitusel. 
Teised preestrid olid asetunud altariruumi ette ja laulsid ko- 
raalmissat ,de angelis*. Nii kõik preestrid võtsid osa juubelite 
kirikulikust pühitsemisest. Kõrgestipühitsetud Apostlik Admi- 
nistrator ise pidas juubelijutluse, milles ta rõhutas, et peo 
sihiks ei ole mitte inimeste austamine, vaid Jumala austamine 
Tema poolt asutatud preestriseisuses. See preestriseisus on 
tema kandjaile raskeks koormaks, kuna preester peab ju 
kandma kõigi tema hoole usaldatute hingelisi koormaid, kuid 
see on ka suurimaks väärikuseks, osavõtt Jumala enda võimust 
ja väärikusest. —

Pidulikule einele, mille oli korraldanud kõrgestipühitsetud 
isa ülempiiskop, ilmus ka Tema Ekstsellents paavstlik nuntsius 
ülempiiskop Arata oma sekretäri saatel, et isiklikult anda üle 
oma õnnesoove.

kannavad

Trükitud „Edu* trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 15. IX 1937. a.
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Kes Eesti hõimurahva ajaloost on midagi tatud väljendus kangelaslikust armastusest tihise, 
kuulnud, teab nimepidi vististi neid kahte lihtsat suure hõimurahvaste pere vastu, võimas pilt enese 
meest, kes tol ajal, mil Põhjanaba ega Himaalaja ohverdamisest lahutatud suguvendade ühendamise 
ekspeditsioone veel ei tuntud, ja teid mööda, mil- eesti Ja meie ei saa nende austamisest Budapes- 
lega alles palju sajandeid hiljem Sven Hedin tut- tis mööda minna, heitmata lühidat pilku nende 
vustas Lääne-Euroopat, tungisid Tissa jõe madali- elutööle, nagu see väärib seda. 
kult kaugele edasi Turaani maale 

suguvendade
Meil ei ole kuigi palju teada 

Juliani ja tema kolme reisikaas
lase mitmesugustest läbielamis
test nende pikal uurimisretkel 
kolme aasta jooksul 1235—1238. 
Kuid neist väheseist andmeist, 
mis meil olemas, piisab küllal
daselt selleks, et saada ülevaat
likku pilti neist reisivintsutustest 
ja raskustest, mille all neil 
meestel tuli kannatada oma 
rännakuil. Nädalate viisi nad 
pidid rändama läbi tühjade kõr
bede, kus nad ei juhtunud nä
gema inimest ega inimeste asu
laid. Nad pidid puhkama maa 
all koobastes, pidid 37 päeva 
ajama läbi ainult 22 leivaga, 
mis nad olid oma retke algul 
küpsetanud palava tuha sees ja 
mis vaheajal olid muutunud kivi-

siis ka nendele Budapestis, kõvaks. Astrahanis, kus tempe-
nende 'avastusretke 700 aasta ratuur langeb 35 kraadile alla
juubeli puhul. selline austus .Fratres Julianus et Gerardus Explora- nulli, tabas neid väga vali
osaks, nagu sellest kohasemat tores Magude Hungarme* 1235-123S. talv. Nad sattusid slaavlaste,
ei oleks vahest võidudki välja ugri de, baskiiride, bulgaarlaste,
mõelda. Kaluri-bastiooni põhjapoolsel küljel saratseenide, igasuguste rahvaste ja keelte se- 
— peaaegu nagu vastukaaluks kuningas Stephani gadikku, ümbritsetud alatasa vaenlikkude rööv- 
(Szent Istvan) hiigelsuurele ratsurikujule — ker- salkade poolt. Kuid hoolimata näljast, külmast 
kivad kahe reisija rauast valatud 
lihtsas mungarüüs üle linna ja Doonau, mis 
nende jalgade ees. See on haarav pilt. Julian 
toetub ühe käega oma reisi kaaslasele, kes 
nõrkusest vajunud kokku, ja näitab teise et lasta endid seal ära müüa ja et teised kaks 
käega julgustavalt ida poole, sinna, (kust nad võiksid siis saadud rahaga jätkata oma reisi. Kuid 
lootsid leida eest oma suguvendi. Põliselt jäädvus- „orjad* olid sedavõrd kurnatud ja nõrgad, et neid

lahutatudoma
juurde. Need mehed olid Julian 
ja Gerard, mõlemad mungad. 
Nemad rajasid aluse sellele 
liikumisele, millega tänapäeval 
tegelevad riigimehed ja kultuu- 
riharrastajad ja mis leiab kõi
ge elavamat väljendust Soome- 
Ugri kongressides. Neil juhtudel 
tungib siis ka Juliani nimi aja
loo raamatute koltunud lehte-

m.

m m >

delt ikka jälle laiema avalik
kuse ette. Kes nendele esimes
tele, üksteisest lahutatud sugu
vendade ühendamise eest võitle
jatele säilitasid austava mäles
tuse, jäid aga teadlikeiks sel
lest, et need kaks pioneeri vää
rivad kaugelt rohkem.

Käesoleva aasta suvel sai

mm te*
*e«P
$*>**>*•:•>

M

raidkujud ja ohtudest, nad jätkasid ütlematu suure visadusega 
oma teekonda. Viimaks nad nägid ära, et nelja
kesi nad ei suuda kaugemale edasi enam minna. 
Nõnda läks kaks nendest vabatahtlikult orj aturule,

Kiriku Elu
Eesti Katoliiklaste Häälekandja.

Jlmub 1 kord kuus-nBfci uiKiiii

Va . - Oktoober 1937 a. V aastakäik.Nr. 10
ik Eestis Tellimishind: Üksiknumber 5 senti. Postiga 5 senti.

Aastas 0.75 senti, postiga 1 kr. Välismaale aastas Kr. 1.20
Väljaandja: Katoliku Kiri 
Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva t. 2.

Tallinn, Munga 4—4.

„Magua Hungaria66 uurijate austamine.
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KIRIKU ELU74 Nr. 10

turul keegi ei tahtnud osta. Nõnda nad asusid 
kahekesi tagasi koduteele, kuna Julian ühes Ge- 
rardiga rändas edasi. Ja kui siis ka Gerard, vii
mane reisikaaslane, varises kokku, kandis Julian 
teda oma õlgadel edasi, kuni ta viimaks pidi 
bulgaarlaste kaugel ürgkodumaal sängitama oma 
kaaslase külma hauda puhkama igavesesse rahusse.

Kolme reisikaaslasega oli Julian asunud teele, 
kuid ainuüksi ta jõudis Ugri suguvendade juurde, 
kus elas alles tume mälestus lääne poole rännanud 
rahva osast. Rõõm, mis vallutas Juliani, kui ta 
kuulis siin kaugel võõrsil oma emakeelt nende 
suust, kellel juba kolmsada aastat ei ole mingit 
ühendust kuningas Stephani 
rahvaga, tasus temale küll mitme võrra selle vaeva, 
mis ta oma pikal rännakul oli pidanud kannatama. 
Nüüd ta oli saavutanud oma sihi, oli tõepoolest 
leidnud eest suure Ugri rahva, „Magna Hungaria" 
ja võis kirjutada paavstile: .Pidime rändama pal
jude sõjakate, Õelalt varitsevate röövsalkade asu
kohtadest läbi, kuid Emakiriku teened ja palved 
aitasid meid."

Mis asi ajas Juliani kaugele võõrale maale, 
millest ta ei teadnud sedagi, kus ta asub, ja mille 
nime võisid isegi sealsed naaberrahvad vaevalt 
tunda ? Vastus on lihtne: Julian ise oli ungarlane 
ja ‘lätlasi dominiiklaste ordu liige. Ungari rahva 
lähedasest ühendusest Katoliku Kiriku vaimuva
rade ja aadetega Julian ammutas jõudu ja õhutust 
oma ürituseks.

Et Julian oli ungarlane, selles ei või olla 
vähematki kahtlust. Oskas ta ju Kauges Idas 
asuvate Ugri rahvaste keeli. Ja kui tugev oli 
Ungari rahva hinges kõigi hõimurahvaste ühine
mise aade, seda näitab meile selgesti Arpadite va
litsemise ajalugu. Ühinesid ju püha Stephani ku
ningriigiga isegi kaugelt sugulased naaberiigid.

Kuidas Julian oli saanud dominiiklaseks, ei 
ole kindlasti teada. Võibolla ta oli Õppinud Bo- 
logna ülikoolis ja seal isiklikult Õppinud tundma 
püha Dominicust. Igatahes on ta puutunud kokku 
vähemalt esimeste dominiiklastega. Dominiiklaste 
ordu vaimsest jõust ja sisemisest hoost annab meile 
tunnistust see tõsiasi, et sellel ordul juba 1235. a. 
mil Julian alustas oma pikka teekonda, tähendab, 
18 aastat pärast ordu asutamist, olid oma liikmed 
tööl kõikjal kogu Euroopas. Samal ajal umbes 
jõudsid esimesed dominiiklased ka siia Tallinna. 
Ja nende kloostri ajalugu näitab meile, et nad ka 
siin leidsid teed rahva hinge juurde.

Kuna Läänes Albertus Magnus töötab Pariisis 
teaduste edendamiseks ja Thomas Aquinus tutvub 
parajasti Napolis Dominicusega, asub Idas Ungari 
dominiiklane Julian geniaalse mõtte teostamise 
kallale: killustatud hõimurahvaid liita kokku ta
tarlaste poolt lääne poole surutud slaavlaste peale- 
surve vastu. Kuivõrd teisiti näeks nüüd küll Ida- 
Euroopa etnograafiline kaart välja, kui see mõte 
oleks leidnud teostamist 1 Ida poole tugevaid Ugri 
rahvaid aga peeti kinni Hiina Suure müüri ja 
Tiibeti kõrve poolt ning hõõruti siis peeneks ja su- 
latati ära Mongoli ja Slaavi rahvaste poolt. Neid 
enam ei ole. Ühtekuuluvuse aade aga elab edasi 
ja on tänapäeval tugevam kui kunagi varem. 
Ning munkadele Julianile ja Gerardile püstitatud

mälestussammas ei ole mitte ainult selle aate väl
jenduseks, vaid ta on ühtlasi ka üleskutseks — 
töötada suure Soome-Ugri hõimurahvaste pere säi
litamiseks ja hoolitseda tema eest selle sisemise 
jõuga, mida ainult lähedasest ühendusest Kristusega 
saab ammutada.

Kristus, rahu kuningas, 
halasta meie peale!(Szent Istvani)

Mis oleks küll, mida inimkond ihaldaks meie 
päivil rohkem kui rahu?

Kuigi on möödunud juba 18 aastat nn. maa
ilmasõja lõpust, on siiski selge: Pärast seda sõda 
ei ole veel kätte jõudnud õiget rahu rahvaste va
hel ega ka seltskonna rüpes ega üksikuis inimsü- 
dameis. Meil ei ole ikka veel seda rahuaega, mida 
ootasime sõja lõpul nii suure igatsusega. Meil pole 
rahuaega, mis võimaldaks viimaks viljakat tööd ja 
elu tervet arenemist.

Tundub, et Euroopa riigid ohkavad rahu 
järele nagu haiged, kes on muutunud rammetuks 
palavikust. Selle hirmsa sõja tagajärgi tunnevad 
nii võitjad kui ka võidetud ja suurel määral isegi 
need riigid, mis võitlusest ei võtnud osa. Rahvus
vahelistel läbirääkimistel ja rähupüüdeil ei ole seni 
olnud märgatavat tagajärge, nii et uute sõdade 
kartusel relvastutakse ikka uuesti, raisates varan
dust ja tervet jõudu.

Seltskonna kihtide vaheline võitlus on 
tunginud rahvustervikusse nagu surmav mädahaav, 
mis laostab töö, tööstuse ja kaubanduse arengut ja 
lämmatab isegi isikliku ja seltskondliku hääkorra 
algeid. Peagu kõigis riiges on saanud harjumuseks, 
et poliitilised rühmitused ei võistle enam oma 
veendumuse järele üldise hääolu eest, vaid võitle
vad ainult omakasupüüdlusest aetuna. Minnakse 
isegi nii kaugele, et hukatakse teisi kodanikke ja 
hävitatakse riik.

Rahutu on olukord perekondade rü
pes. Sageli ei austata enam isa autoriteeti. Abi
elutruudust murtakse pahatihti. Lastes nähakse sa
geli oma lõbustamise takistust; nende eest hoolit
semine ja nende kasvatus jäetakse võimalikult 
ühiskonna hoole.

Rahu puudub ka miljonite inimeste sü
dameis. Määrane rahulolematus valitseb nooris 
ja vanus, missugune sõnakuulmise vihkamine ja 
vastumeelsus töö vastu ! <\ui kaugele on mindud 
häbitunde haavamisega 1 Kuidas ärritatakse vaese
maid kihte üleliigse toredusega, kuidas kasvab 
päev-päevalt murest murtud inimeste hulk, kelle 
viha osavalt kasutavad põrandaalused mässulised. 
Ei ole rahu.

Kui tabavad on siin prohveti sõnad: „Ootasime 
rahu, aga midagi hääd ei tulnud, paranemist, kuid 
vaata õudus". (Jer. 8-15)—„Ootasime valgust, kuid 
vaata pimedus, õiglast kohut, kuid seda ei ole, 
päästmist, kuid see kadus meie eest." (Joh. 59-9,11).
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75KIRIKU ELUNr. 10

algpõhjus, mille kohta Kristus ütles: „Seespoolt, 
inimese südamesttulevad kurjad mõttedneed 
ongi, mis roojastavad inimest.

Sellelt pimedalt silmapiirilt astub täna meie 
ette hiilgav kuju: see on rahukuningas Jeesus Kris
tus. Tema käed on õnnistades pööratud meie poole, 
tema silmad vaatavad tõsiselt kuid armurikkalt 
meie pääle tema suust kostab sõna : „Rahu olgu 
teiega!“ Mingem siis rahukuningas Kristuse juure, kü

sigem temalt nõu ja abi. „Uma minuta teie ei 
või midagi teha“ (Joh. 15/5). —

„Kurjadele ei ole rahu,M ütleb Püha Kiri.
Ei ole rahu rahukuningas Jeesuse ja rahuröö- 

vivate pahade himude vahel. Selles mõttes Kris
tus ütleski : „Ma pole tulnud tooma rahu, vaid 
mõõka.“ Kui tahame omandada Kristuse rahu, 
peame võitlema, alates sellest kurjast, mis tärkab 
meie endi sees. Kui tahame omandada rahu, 
ärgem otsigem seda himude rahuldamises, vaid 
südame puhtuses, s. o. igasuguste kiusatuste ära
võitmises. „Rikas rahu on neil, (ütleb Laulja 
118/165) kes armastavad sinu seadusi, oh Issand !w

Kui tahad omada rahu oma ligimestega, 
.kanna teiste koormat" (p. Paulus, Gal. 6/2) ja 
täida nii rahukuningas Kristuse käsku. „See on 
minu käsk, et teie üksteist armastate, samuti nagu 
mina olen teid armastanud.“

Kui tahame kaasa töötada rahvaste rahu 
saavutamiseks, heitkem oma südamest see rahvus
lik ülbus ja rahvuslik kadedus, millega õigel isa
maa armastusel ei ole midagi ühist. Ka teistel 
rahvastel on õigus elamiseks ja hääkäekäigu poole 
püüdlemiseks. Ja mitte ainult seda, kõik rahvad 
on ju ühe inimpere liikmed, nad on ühendatud 
vennalike sidemete läbi, kõigi nende üle tahab 
valitseda see rahukuningas Kristus, kes ütles : „Teie 
olete kõik vennad (Matt. 23/8). Kui tahame olla 
hääd perekonnaliikmed, õiged seltskonnategelased, 
tublid riigikodanikud, olgem kõigepealt truud K :’is- 
tuskuninga alamad.

Korratakse sagedasti: .Meil on vaja tugevaid 
päid!**

Aga palju rohkem vajab meie aeg niisuguseid 
inimesi, kellel on kristlik süda oma ligimeste vastu. 
Ainult niisugused võivad oma teadmisi kasutoo
valt rakendada rahutoojaina rahukuningas Kristuse 
nimel perekonnas, seltskonnas ja riigis.

Kas on ülikool niisuguste inimeste, niisuguste 
südamete kujundamiseks ?

Ei ole teist kui vaid Jeesuse Südame ülikool. 
Jeesus ütles; „Õppige minust, sest mina olen tasa
ne ja südamest alandlik.

Oh imeline kool ! Ta ei anna mitte ainult 
teadmisi. Temast hoovab elavat jõudu oma õpi
laste südameisse. See eluandev jõud on Jumala 
arm. Sellest ütles rahukuningas : .Ilma minuta ei 
või teie midagi teha.* Sellest ütleb Kristuse apos
tel: „Ma võin kõik selles, kes mulle jõudu annab," 
ja „Mitte mina ei ela, vaid Kristus elab minus."

Jah, armsad sõbrad, Kristus olgu see, kes 
meis elab siis leiame endile rahu — rahu, mis 
ületab kõik mõistuse.

Laseme Kristust elada ja valitseda enda sees, 
siis voolab meist ümbrusele rahutoovat jõudu, ter
vendavat jõudu, mis suleb kõik haavad, võitvat 
jõudu, mis jahutab viha ja kustutab vaenu, kasva
tavat jõudu, mis pakub valgust eksijaile ja otsijaile 
ning toetab nõrku.

„Oma rahu jätan ma teile, oma rahu kingin 
ma teile.*4 Ta tahab meile kõigile anda oma rahu, 
üksikuile, perekonnile, seltskonnale, riikidele, ter
vele maailmale. Ta tahab anda oma rahu, mis on 
teinud Õndsaks juba nii paljusid.

Et aga võiksime saada selle rahu osalisiks, et 
kuningas Jeesus Kristus võiks rajada oma rahuriigi 
ka meie sekka, meie perekonnisse, meie seltskonda, 
meie isamaale, selleks peame meie esmalt tema 
käest õppima, missugused on meie praeguse laas
tava rahupuuduse põhjused.

Mis ütleb Jeesus Kristus kõige meie rahupuu
duse allika kohta ? Ta ütleb, nagu loeme püha 
Markuse evangeeliumist: „Seespoolt, inimeste süda
mest tulevad kurjad mõtted, need ongi, mis roojas
tavad inimest.“ (Mark. 7-21).

Jah, nii see on! Kõiki tõelisi rahupuuduse põh
jusi tuleb otsida inimsüdameist, olgu see siis ük- 
sikinimeste rahulageduse, olgu perekonnatülide, 
seltskonna kihtide vaheliste võitluste, poliitiliste 
mürgeldamiste või rahvusvahelise sallimatuse puhul. 
Välised olukorrad enesest ei ole sugugi kõige vaen- 
luse, kõigi võitluste ja sõdade juurteks, vaid just 
pöörased kired südameis.

Kui Jumala kartus ja Jumala armastus ei talt
suta südameis himusid, siis südame himud viivad 
ikka jälle kommete lodevnemisele ja saavad ala
tiste tülide ja lahkhelide põhjuseks.

Taltsutamatu lihahimu on nagu hädaohtlik 
katk, mis ei vii hukatusele mitte ainult perekondi, 
vaid viib ka riikide varisemisele. Ahnusest tekivad 
kõik need kibedad pinged rahvakihtide vahel. Uh
kusest, valitsusehimust tuleb poliitiliste rühmituste 
omavaheline veristamine, mis läheb otse isamaa 
reetmiseni.

Himude taltsutamatus avaliku hääkorra ja isa
maa armastuse katte all saab paljude rahvusvahe
liste kuritegude põhjuseks. „Kust tulevad sõjad ja 
riiud teie vahel,*' küsib apostel Jakobus, ,,eks sel
lest, et teil on pahad himud?** (Jak. 4-1). Ei või 
usaldada rahu (kirjutas paavst Pius XI), millele on 
küll alla kirjutatud avalikel dokumentidel 
mis aga ei ole sisse kirjutatud inimeste süda
meisse. Kui sääl kestab edasi sõjameelsus, kui sääl 
valitseb edasi põhimõte .Võimu ees kadugu õigus,“ 
kui kadedus naabri edu pääle on juurdunud sisse 
nii sügavale, et ta surub alla õiguse tunde, siis 
ikka veol üks rahvas tungib teise kallale vägival
laga. Kuidas olekski võimalik rahu püstitada eba
õigluse, nõrgemate allasurumise, viha ja vägivalla 
alusele? „Õiglus kõrgendab rahvaid, ülekohus aga 
teeb rahvaid viletsaiks.*4 (Prov. 14-34) Edemused, 
mis saavutatud ühele perekonnale, ühingule või 
riigile teiste kahju läbi, võivad küll möödaminevalt 
hiilata, aga nad ei suuda jääda alaliselt püsivaks 
ega kindlaks. Püha Augustinuse sõnade järele nad 
sarnlevad klaasist hiilgusele, mille äkilist purune
mist peab kogu aeg hirmuga kartma.

Nii selgub, et ka meie kõigil pahedel on see
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Juba kaksteist aastat töötav .ökumeeniline 
liikumine* protestantismis on jõudnud uude pea
tuskohta. 12. juulil kutsuti ökumeenilise nõukogu 
poolt Oxfordi koosolek, millele järgnevad maailma 
kirikute koosolek Edinburghis reformeeritute maa- 
ilmaühingu konverents Montrealis (Kanadas). 
Teema Oxfordis on: „Riik, kirik ja rahvas". Ar
vestades raskusi protestantismi kodumaal oli algu
sest pääle loota tugevat ühinemist protestantismis; 
ja veel rohkem: juba eeltöödes ilmus arvamus, 
evangeelse kiriku häda olevat ühine-kristlik häda. 
Vahepeal on kontrovers katoliiklaste protestantide 
vahel palju sügavamaks muutunud ; täna küsitakse 
rohkem : mis on kirik, mis on arm, ja kuidas teda 
antakse üle.

Esindatud oli suurem osa protestantlikke rah- 
vuskirikuid, ainult saksa delegatsioon pidi loobuma. 
Koosolek avati , Canterbury peapiiskopi loenguga, 
kes viitas, et kirik segaduse ja häda ajal peaks 
rohkem kui senini parandama seltskonna korral
dust, mis on liig palju kaugenenud kristliku eetika 
põhitõelt. Selles olukorras peavad kõik olema 
kohal, kellel usk on südamo lähedal. Nad peavad 
ühiselt võitlema uksmatuse, usu vihkamise, jumla- 
usu ja inimliku kultuuri ähvarduse vastu. Eelkõige 
peavad kõik, kes omavad kristlikku eetikat, välja 
astuma sotsiaalse edu ees.

Kohe esimesel päeval tegi esimees kindlaks, 
et oleks vaja rõhutada, et kõik 
kudon väljakasvanud ühest ka 
Sellest kaljust peame kõik kinni. Austria delegaat 
prof. dr. Franz Fischer Viinist pani koosolekule 
mõlemate Austria luteri kirikute teesid ette. Tee
sid räägivad esiteks „kiriku olemuse* üle ja ise
loomustavad seda üksusena. Okumeenilisuse põh
just tuleb otsida evangeeliumi kuulutamises ja sak
ramentide valitsemises. Mitmesuguste kristlikkude 
usutunnistuste mitmekesisust ei tule rikkuseks pi
dada vaid kõrvalekaldumiseks kiriku ökumeenilisest 
olemusest väljendamise või juurelisamise kaudu. 
Kirik on muutumatus vastuolus maailmaga, mis

r l-

Rahvad, laske ennast valitseda Kristuse poolt, 
siis kasvate ja arenete rahuliselt üksteise kõrval 
nagu ühe perekonna lapsed, ilma et peaksite loo
buma oma rahvuslikest erinevusist, siis teie kas
vate kristliku rahvasteliidu liikmeina.

Kui kord Pilatus Jeesust rahvale esiteli, ki
sendad ütlemata pimestatult: „Meie ei taha, et see 
meid valitseks !M Häda neile, kes ühinevad selle 
hüüdega. Ta tuleb põrgust ja viib igavesele huka
tusele.

Meie aga tahame hüüda: „Oh Jeesus, rahu- 
kuningas, valitse meid kuningana !* Ja meie ta
hame sellega teha algust, andes oma südame ter
velt ja jagamatult Kristuskuninga valitseda.

P. Henri Verling.

Kirikute koosolek 
Oxfordis.

eitab Kristust. Kirik ei või maailmast ja hädast 
eemale jääda, aga ei või ka vastupidisse hädaohtu 
langeda, et tema pääle vaadatakse ainult kui kul
tuurse ja sotsiaalse ürituse peale. Ta ei tohi aga 
ka saada .teokraatiliseks riigiks", kuna igasugune 
teokraatia langevat sekularisatsiooni, maailmistu- 
mise, ja antikristuse ohvriks. Rahva ja rahvusluse 
kohta nad ütlevad : igasugune äravalitud olemise 
väide on nüüd vastuolus Jumalaga, kuna see väide 
rahva teeks iseseisvaks kirikuks. Siis dr. Pischer 
esitas riiki „ Jumala korraldusena* ja arendas selle 
kohta põhimõtteid, milliseid katoliiklane võib vastu 
võtta ilma takistusteta.

Siis kõneldi inimese kõlblakstegemisest kui 
kiriku esimesest ülesandest. Sõjast, kui kristliku 
mõtte salgamisest, kirikust ja raassiküsimusest, 
mis juures juures jälle kaitsti palju õigeid ja päris 
katoliiklike vaateid. Lõppeks räägiti ühtlasi riigi 
kohustusest ja piiridest kooli ja hariduse suhtes, 
ja kiriku khoustusest, esineda vastulausetega, kui 
riik riivab kristlikke põhimõtteid kooli ja hariduse 
suhtes.

Suurt tähelepanu leidis jaapani delegaadi 
Jassu loeng ristiusu mõjust Jaapanis. Jaapani va
litsus tunneb, rõhutas kõnoleja, et usulised mõjud 
rahvale on suure tähtsusega toodavad kõlbelise 
väärtus, milliseid teisiti ei saa kergesti asendada. 
Valitsus kaitseb usulist rahu ja usulist vabadust; 
sellest kristlikud kirikud ammendavad suurt kasu. 
Ristiusk on Jaapanis, kuigi arvuliselt kaunis väike, 
heas üldseisukorras. Üks tähtsamaid tundemärke 
selle tõestamiseks on ristiusu mõju poliitikas; Jaa
pani parlamenti kuulub 420 saadiku hulgast üle 30 
kristlase.

Preestri konversioon. Norra Paater Finn 
Thorn, esimene dominiiklane-preester usupuhastu
sest saadik, on oma konversiooni üle järgmiseid 
seletusi annud: Ammust ajast oli mul soov preest
riks saada. Kui olin hakanud usuteadust õppima, 
puutusin ka katoliiklusega kokku. Robert Hugh 
Benson’i raamat „Kristus Kirikus*1 on mulle suu
rima mulje jätnud. Ma lõpulikult ei leidnudki 
usuteaduse Õpinguis, mis pidid mind juhtima Õpi
ta ja ametisse, oma südamliku soovi täitmist uskliku 
elu järele. Ma alustasin teisi Õpinguid : esiteks 
mõtteteadust, inglise keele ja literatuuri õppimist. 
Rohkem ja rohkem tundsin end ligitõmmatuna 
katoliikluse juure, ja pärast põhjalikku kaalutlust 
otsustasin teha suurt sammu. Kevadel 1931. a. 
läksin Prantsusmaale, kus ma jälle hakkasin usu
teadust Õppima. Ma veetsin alguses üks aasta 
katoliku ülikoolis Pariis’is ja pärast astusin domi
niiklaste kloostrisse Saulchoir’is, Belgias. Kuue
teistkümnendal juulil pühitseti mind preestriks 
Pariisi’i abipiiskopi Msgr. Beaussarfi poolt, kahe
kümnendal juulil lugesin oma esimest missat Nor
ras. Mu konversioon ei olnud pärit vastuolust pro
testantliku Õpetusega. Tunnen suurimat austust 
paljude protestantliku preestriseisuse liikmete ees. 
Aga protestantism ei saauud mu usujanu kustutada. 
Ma ei lähe oma isamaale tagasi protestantism j 
vastu võitlema vaid kuulutama katoliku usku, mis 
juhtis mind tõe teele."

Nr. 10KIRIKU ELU76
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Nr. 10

cisco“, j. t., kus teadlikult kriipsutatakse alla, et 
tegevustik sünnib kristlikus maailmas ja tegelased 
kuuluvad ristitud inimeste hulka. Meie Püha Isa, 
kes alles võrdlemisi lühikese aja eest kirjutas ha
rukordselt asjaliku ja paljuütleva ringkirja filmi
asjanduse kohta, on samuti arvamisel, et just esma- 

Võiks arvata, et praegune aeg oma igakülgse joones tuleb ristiusustada film ses mõttes, et neile 
kaine kaaluteluga hoidub liialdusist, kuid filmi sisendatakse esialgu rohkem positiivselt kristlikku 
„Seitsmendas taevas1* pealkiri näitab, kuivõrt visa vaimu, ilma et nad pruugiksid olla otseselt kiriklik- 
elujõuga romantiline äärmusse kaldumine veel katoliiklikud või isegi äärmuslikult pietistlik- va- 
meiegi päivil hingitseb. Kuigi taeva astendamine gatsevad filmid. Nii mõnigi usklik lavastaja on 
maagilise seitsmega selle filmi imelikus tiitlis näiteks juba vändanud üpris hardasisulise filmi, 
tõsise inimese pisut paneb muigama ja äratab umb- mille tehnilised ja näitekunstilised omadused liht- 
usku selle filmi vastu, tuli tolle haruldase toote sall ei kannatanud välja arvustust. Juhtus siis ka 
vaatlemisel veenduda, et meil oli tegemist ainu- seda, et tõsikristlikke arvustajaid oli neist filmest 
laadse, sügavalt inimese hinge haarava suurteosega, seevõrra vaimustatud, et jäeti kahesilmavahele kõik 
Kuigi filmi tegevuspaigaks on tõepoolest Mont- kinotehnilised puuded ja kukuti filme liialt kiitma. 
martre‘i mülkad ja peategelaskond koosneb Pariisi Kuid säärane erapoolik seisukoht pole sugugi 
pühkmekoristajaist ja politseivaenulisest publikust, sanktsioneeritud kiriku mõõduandvate isikute poolt, 
võime filmi rahuga nimetada inimhinge õilsamate Nagu igapäevaseski elus positiivne kristlik vaim 
elamuste ülemlauluks. Võrratu meisterlikkusega peab läbi immutama ja õilistama iga teo ja iga 
lavastaja oskab rõhutada, et ka kõige viletsamasse hingetõmbe, nii jäägu ka elu peegeldavaisse fil- 
ühiskonnakihti kuuluval inimesel peitub hingeso- messe valitsevaks kristlik põhiheli, mis tooks neile 
pis suurmeelsuse säde, mis küll vägisi kipub var- virvendavaile varjudele valgel vaibal veidi igavi- 
jule jääma karmi elu vintsutustega karastatud kõva kuväärtust.
kattekoore alla, mis aga siiski pole kaotanud oma Seeläbi kanduks filmi ka pisut rohkem reaal-
süttimisvõimet; halli igapäevasuse taustal tärkab sust, tegelikkust, mida kahjuks praegu filmides on 
kahe lihtsameelse inimlapse vahel armastus, puh- hirmus vähe. Kirjandus on koledasti kainenud ja 
kev maailmasõda kannab mehe vapustavasse vere- sukeldunud realismi, %ekraan aga ehitab õhulosse, 
sauna, kuid armastus ja truudus mehe ja naise manab meie ette moodsaid muinasjutte ja meelita- 
vahel kestavad edasi, võidavad kaugused ning vaid seebimulle. Seega film tuleb vastu otse kri- 
koledused. Sõja lõpul mees pöördub koju tagasi minaalsele, roimarlikule tungile inimeses, nimelt 
pimedana, kuid Jumal, keda ta enne nii ägedalt enesepettuse tungile.
salgas, on avanud tema vaimusilmad: pilkavast Psühholoog Andreas Bjerre, kes on käi- 
ateistist on saanud Jumala tunnistaja. nud mööda vanglaid ja uurinud just eriti mõrtsu-

Film on tehniliselt laitmatu, näitlejate mäng kate hingeelu, on veendünud, et enesepettus on 
usutav ja hää, tüüpide valik õnnestunud. S i m o n e üks tähtsamaid tegureid mõrva kaatmisel. Kinos 
Simon ja tema partner on kehvikute naiivsuse toimub grandioosne enesepettus. Enamik vaa- 
kujutamisel saavutanud oma parima. J ea n Hers- tajaid laseb end tahes-tahtmata niivõrra kütkestada 
h o 11, kes on jäänud meile unustamatuks kenast ja kaasa tõmmata linastatavast filmist, et unusta- 
filmist „K a n a d a viisikud**, esineb siin la- takse tegelik ümbrus (mille olemasolu niikuinii 
dusa ja kohanemisvõimelise preestrina, kes tunneb varjab pimedus) ja lastakse end vaimus kiskuda 
erilist huvi „ateisti" vastu ja paneb uskmatu lamp- ekraanile, filmis esitatavaisse olukorrisse, ühe (või 
kastipuhastaja oma käitumisega otse hämmastama, õieti kahe) sõnaga: elatakse kaasa. Kaks tundi ki- 

Nõudlik ristiusuline arvustaja näinuks küll ka nos on tavaliselt kaks tundi enesepettust. Nn. ki- 
siin filmis veel mõningaid muudatusi. Pettepilt nohaiged tahavad seda enesepettust harrastada nii 
on idealoogilisest seisukohast kindlasti see, kui palju kui võimalik, neile ei jätku kahest tunnist, 
mehe ja naise omavahelist armastust kujutatakse Nad rändavad kinost kinno ja viimati juhtub kõige 
Õnne ülima astmena. Selle idealoogilise nõrkuse traagilisem asi : nad hakkavad oma elu muutma 
all kannatab aga ülde enamik filme. Tõsikristli- kinofilmide teisendiks.
kule inimesele siiski peab jääma ja jääbki säher- Ja kuna me teame, et kinost saadud eeskuju
dune armastus ikka ainult puudulikuks olukorraks, alati ei ole hää, vaid pahatihti on kuritegevusele 
sest ristiusuline teab, et segamatu ja kestva õnne ahvatlev, siis tohiks meile ka olla selge, kui suur 
täius on ainult Jumalas. Kuna filmes tavaliselt mõju filmidel on kuritegude produtseerimisel. Fil- 
puudub selle põhitõe taotelu ja rõhutamine, siis mide kaasakiskuvus on kõvasti kasvanud eriti vii- 
parimagi filmi sisu võib sageli olla tüh' meelne ja masel ajal, kuna filmi illusoorset jõudu suurenda- 
isegi kakjulik, kuna jääb unustusse ku u inimelu vad nüüd heli ja värv. Varsti suureneb filmi pette- 
püüdlemise suund ja mõte. Ja seo ongi põhjus, võime veelgi ühe atribuudi võrra: reljeef. Hil- 
miks meie kristlikud ringkonnad veel pole filmile juti Jooksis reljeefseid filmikatkendeid Tallinnas 
osutanud seda poolehoidu, mida ehk eeldati pärast kino „Kunglas“. Effekt oli nii võimas, et publiku 
ameerika filmide suurpuhastust korralikkuse lee- hulgast oli kuulda kiljatusi ja mõned kargasid 
gioni (Legion of Decency) õhutusel. isegi kõrvale, et näitlejad, kes kinolinalt otse näi-

Igatahes on aga juba väga tervitatav see asi- sid eemalduvat vaatajaskonna sekka, ei teeks neile 
olu, et toodetakse sarnlevaid filme nagu „Kanaada liiga, 
viisikud“, „Seitsmendas taevas*, „S a n Fran-

Filme filtris.
.Seitsmendas taevas" ja .Targad naised" 

Tallinnas. Kristlane ja Kino.

Kino on piitsutanud üles rahva luksusehimu, lõ-
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Kr. 10

butsemistuhinat, hävitamiskirge (filmid, mis ülista- film on teinud hispaanlaste armukirgede vabataht- 
vad sõda). Pildipoodid on kõige kiitvamais värves likud ohvrid. Kuna filmis tögati ka flaami mehi, 
esitanud abielulahutust, vallasemasid ja alastikul- kes kõike seda lasksid argpükslikult sündida, siis 
tuuri. Filmid on inimestele seadnud eeskujuks too- kogu flaamide rahvas oli siin sihiliku pilke ja irvi- 
rust, ahnust, lodevust ja õudust. Tuletatagu aga tamise märklauaks. Seega seletubki, miks filmi 
meele, kui suure õhinaga tormati vaatama „Fran- Belgias ja Hollandis boikoteeriti. Selles lavastuses 
kensteini pruuti". Senini ei vaadatud sellele, kui- peitub provokatsioon kogu maailma naistele, kõi- 
võrt film mõjub kasvatavalt, vaid arvestati ainult gile katoliiklastele, jah kõigile kristlastele ! Kino 
seda, kui palju ta toob raha, mida juudisoost amee- „Modern'r peaks pärast seda filmi õieti muutma

oma nime, sest sääraste libedate labasustega ei olda 
Paavstlik entsüklika kinofilmide kohta on just praeguses Eestis enam modern. Üldse oleks väga 

Ameerika Ühendriiges leidnud elavat vastukaja, ilusaks ja silmapaistvaks rahvuslikuks meeleaval- 
Ameerika katoliku piiskopid rakendusid kogu duseks, kui ka niisugused populaarsed asutused 
energiaga rõvedate ja ebakristlike filmide boiko- nagu kinod eestistaksid oma nimed. Selle algupä- 
teerimis-aktsioonile. Piiskoppide selja taga seisis rase üritusega Eesti oleks eeskujuks nii mõnelegi 
truult katoliiklik rahvastik, kellega liitusid ka välisriigile, 
protestandid ja isegi juudid, kes ei tahtnud jääda 
eemale kõlblast võitlusest. See oli moodsa filmi 
moraalseks resurrektsiooniks, filmiasjanduse ärka
miseks paremale tulevikule, (ropendamise väljaroo
kimiseks filmidest. Tänu sellele aktsioonile meie 
võime nüüd nautida puhtaid, kõrge kõlbelise tase
mega ameerika filme, välja arvatud mõned üksi
kud, kus siiski veel leidub vana vaimu jätiseid.

Ka Saksamaal on paranenud filmide üldine 
moraalne tase, kuid siin on jälle tugevasti juuri 
ajanud nn. tendents - ehk propaganda
film. mis meile samuti on vastuvõtmatu. Ei saa 
näiteks positiivseks lugeda filme, kus naeruvääris
tatakse ja solvatakse inglise seltskonda („7 kõrva
kiilu", ^Teenijad lasevad paluda" ja ühtlasi ka 
„Uutele randadele"), nagu see sünnib sageli „Ufa‘* 
toodetes.

rika filmimänedžerid eriti ihaldasid.

Reginald A. Sorokin.

Austus Rooma Kiriku ees. Taani luuletaja 
Kaj Munk, luteri Õpetaja, kes on oma maa noorte
liikumise esimees, avaldas artikli usupuhastuse pü
haks .Jütländislie Post’is", milles ta lausub imelisi 
ja sügavaid sõnu Katoliku Kirikust. „Minu austus 
Rooma Kiriku ees on suur, mu aukartus tema idee 
ees on piirita. Sest mis on tema idee? Inimkond 
ühe ainsa perekonnana maailmariigis, ühe vaimu 
poolt juhitud, ja siiski täis arusaamist kõigest rah- 
vusist, rahvuslikust õigusest ja rahvuslikust läki
tusest..."

Kõlbluse uuenduse eest. Kakssada peatusho- 
telli ja hotelli belgia rannal ühinesid „ Kristlikuks 

On väga iseloomustav, et „Ufa“ filme Eestis Kombluse Liigaks" ja andsid teada, et nad ei võta 
laseb esilinastusele enamasti just üks juudi kino. vastu riietamata supelvõõraid. Sildi kaudu värava 
Idealoogiliselt on meile vastuvõtmatud ka Nõuko- kohal pealkirjaga ,Avaliku kõlbluse eest" tähista- 
gude filmid, kuigi kõlbelisest seisukohast ei saa takse hotelli omaniku kuuluvust liigasse. Ta liik- 
neile just suuremat ette heita, olgu siis, et nad med on selle peale veel järgmiseid kohustusi vastu 
realismist vahel liigselt kalduvad inetusse natura- võtnud: salongi, söögisaali ja teenrite ruumidesse 
lismi. riputada risti, reedel ainult paastutoite söögisede-

Pealinna kinode hulgast on hääde filmide li- Iile kirjutada, külalistele, kes pole täiesti riides, 
nastamisel just pioneeriks kino „B i-B a-Bo“. Sääl salongi ja söögisaali sisseminek ära keelata, juma- 
avanes nõudlikul publikul võimalus näha nii mõn- lateenistuste tunniplaan nähtavale ripirada, teenri- 
dagi harukordselt soovitatavat filmi, nagu „G il j o- tele usklikkude kohustuse täitmist niivõrd kui või-
t i i n i varju s“, „I s a ja poe g“, ,,R a m o n a“, malik kergendada. Liiga on avanud alalisi reisi- 
„õ i 1 i s maa" j. t. Nagu aga ikka inimelus hää büroid viies suurimas rahvusvahelises tervistuskohas:
ja paha on vahelduvad, nii on ka „Bi-Ba-Bo“ va- La Panne’s, Ostende’s, Blankenberghe’s, HeysVis
hei oma paremale publikule valmistanud pettumuse, ja Knocke’s. Neis reisibüroodes antakse kõikidele
sest sääl pääsid ju ka ekraanile filmid nagu „Juut tasuta teateid liikumisega ühendatud hotellide üle. 
Suess“, „Igavene rändur** j.m.t. selletaolised.

Omamoodi tembuga on aga hiljuti saanud hak
kama Tallinna kino „M o d e r n“, mis linastas buda kõlblusetute ajakirjade ja raamatute välja-
prantsuse-saksa kurikuulsa ühisfilmi ..Targad panemisest tulevikus. Vastuoksa talitajad heidetakse
naised'* (Kermess heroique). See on lausa ruma- unioonist välja, 
luse ja rõveduse „cocktail“, mis korralikule koda
nikule ajab südame läilaks. See film oli kindlasti 
üllatuseks, kuid vägagi ebameeldivaks üllatuseks.
Nimelt tärkas keelele küsimus, kuidas seesugune 
film üldse on pääsenud eesti kinolinale! Meie ei 
näe selle filmi häbematusi mitte ainult selles, et 
sääl keegi nunn pannakse hüpeldes puhuma toru
pilli ja katoliku munkpreestrit kujutatakse silma
kirjatseva mõnulejana. Siin on tegemist vastiku ja 
lääge laimuga, mis riivab terveid rahvaid. Eestkätt 
on siin häbiposti paigutatud flaami naised, kellest

— Katoliku kõlbluseüliingu algatuse järele on 
„Newavendors Union" Le Havre’s kohustunud loo-

HSdaohtlik pihitool. Lavastatud protsessid, 
arvurikkad vangistused ja mahalaskmised lasevad 
järeldada, et enamlaste valitsus igal pool tunneb 
konterrevolutsiooni ja äraandmist. Seda Stalin’i 
ja ta seltsiliste hirmu seletatakse eriti näitlikult 
ühe teatega, mis tuleb Ukrainast. Seal nõuavad 
nimelt enamlased, „et vaimulikkudele keelatakse 
pihilevõtmine, sest olevat hädaoht, et hingekarjas
ele antakse ära sõjalisi saladusi."
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79KIRIKU ELUNr. 10

kahtlematult ja selgeis sõnus kiriklikkude kohtade 
ees oma arvamist, et Rosenbergi raamat on lage 
igasugusest väärtusest ja teaduslikust tähtsusest. 
See ei takistanud aga, et ametlik propaganda, et 
Rosenbergi ideoloogia mõju võtsid ikka suurema 
ulatuse, et viimane sai kõigi riigist ja parteist sõl
tuvate, Õpetajaile korraldatud kursuste aluseks, et 
see ideoloogia pääsis kõigisse koolesse, et „XX- 
nenda sajandi müütos" müüriti Nürnbergis suure 
hoone nurgakivisse, ja et sel viisil vastuvaidlemata 
tõikadega tühistusid riigivalitsuse seletused ja 
kinnitused. la nagu olnuks sellel tõikade real veel 
vaja vastavat vaimset kroonimist, mis pidi avama 
silmad ka neil, kes pidasid mugavamaks silmade 
kinniolekut, tuli siis esimese rahvusliku 
auhinna määramine Alfred Rosen
bergile. See pidulik Rosenbergi kuulutamine 
mitte „luuletajaks“ vaid «auhinnatud prohvetiks" 
rahvussotsialistliku mõtte ja rahvussotsialistliku 
riigi tõlgitsejana on tõsiasi, mis paneb haihtuma 
selle sümboolse kaksikvalguse, mida püüti aastaid 
levitada rahvussotsialismi ametasutuste ümber risti
usu ja kiriku vastu. Kes nende tõsiasjade valgusel 
meenutab ringkirja „Põleva murega" ja seda põhi
list tähtsust, mille entsüklika tõelise kiriku ja riigi 
vahelise rahu huvides annab riiklike võimude 
hädaohtliku liitumise vältimisele ristiusuvastaste 
võimudega, see võib aru saada kui kardetav on 
tee, millel juba käib kultuurne areng Saksamaal, 
sest saadik, kui riigivalitsus nii laialdasel määral 
ja pidulikult on tunnistanud end suurimas ulatuses 
üksmeelseks kirjandusliku toodanguga.

Kahjuks peame tunnistama, et säherdune sar
nastamine ähvardab alla suruda vajalised tingimu
sed ja eeldused usuliseks rahulduseks, mida Püha 
Tool nii siiralt on igatsenud ja igatseb just saksa 
rahva huvides, ja et see sarnastamine teeb 
mõjutuks igasuguse hää suhtumise ki
riku ja ristiusu vastu. Kui niisiis lugeda 
Nürnbergi kõnedest otse hämmastavat väidet, et 
rahvussotsialistlik revolutsioon mitte üheltki vai
mulikult pole röövinud ühtegi kabelit, nagu poleks 
tegelikud sündmused Saksas juba niigi küllaltki 
kahetsetavad, kuigi nad pole võrreldavad veretöö
dega punases Hispaanias — siis võib ometi näha, 
et igal revolutsioonil on olemas oma pikaldased 
arenemisastmed. Ka Hispaanias oli usuvastane raa
mat järgnevate hirmutegude teadlikuks või eba
teadlikuks eelkäijaks. Kes tundis Hispaania antik
lerikaalset ajakirjandust 1936. aastast, see näeb 
praegu hirmuäratava selgusega, missuguseid veri
seid vilju ta on toonud.

Kes võiks aga Saksamaa praegustele juhtidele 
kinnitada, et see vihkamise ja ühe püha asja põl
gamise seeme, mis autoriteedi silmade ees ikka 
võimsamini areneb, mitte ka kord saksa pinnal ei 
kanna vilju, mis igale tõelisele saksa rahva ja tema 
tuleviku sõbrale sisendab õudustunnet?

Pärast Nürnbergi kong
ressi.

Nüüd on siis lõppenud saksa rahvussotsialismi 
suur meeleavaldus Nürnbergis. Mitmetes ringkon
dades oodati sellise muljeka võimaluse kasutamist, 
et kiriku ja riigi vaheliste suhete pinget — kui 
mitte tarvitada kõvemat väljendust — panna dra
maatiliselt purunema, lõhkudes ühekülgse «lõpeta
tud asioluga" viimased sillad, mis veel konkordaadi 
alusel Saksamaal püsivad mõlema võimu vahel.

Kongressi välise käiku järele pole säärane ootus teostu
nud. Küll laskis oletada vägivaldsete hoopide ennustamist 
äärmiselt kallaletungiv ajakirjandus ja kõrgete isikutegi tavaline 
retoorika enne kongressi — vfihemalt neile, kel polnud teada, 
mis sündis kulisside taga. Kuid põhjustel, milliste uurimise 
jätame teiseks korraks, ilmnes kongressil endal teatud juhtiva 
reziimi mõju, mille taktilistele kavatsustele ei paistnud olevat 
soovitav püüe, segada Nürnbergi kongressi otsustava liikumi
sega ristiusu ja kiriku vastu.

Kes aga sellest tahaks teha opti
mistlikke järeldusi riigi ja kiriku 
vaheliste suhete edaspidise arengu 
kohta Saksamaal, see näitaks, et ta 
pole veel midagi Õppinud viimase 
nelja aasta õpetusist ja kogemusist. 
Võrdlemisi taltsas enesevalitsemine Nürnbergi oraa
torlike meeleavalduste puhul on tingitud praegu
sest keerulisest olukorrast. Kuid see enesevalitse
mine ei luba unustada — ning nendime kahetsu
sega, — et varjatud ja avalik võitlus kiriku ja 
kirikule pühalikus konkordaadis kindlustatud õiguste 
vastu tegelikult jätkub ilma vaherahuta. Seda 
tõestad selgesti muuseas alaliselt suurenev räus
kava ajakirjanduse juurekasv, ja päälegi tagasi
hoidlikult ütelda : ebapuhta ajakirjan
duse juurekasv. Seda tõestavad ka hiljuti
sed konkordaadivastased korraldused usuõpetuse 
kohta, millistega usuõpetust vastavailt organeilt 
tahetakse ära kiskuda, s. t. tahetakse usu
õpetust ära võtta vaimulike hoole 
alt, või kui jällegi vaimulikelt nõutakse, et nad 
õpetust rahvussotsialistlikus vaimus uuendavad ja 
ümbermoodustavad, mis ristiusu kutsutud seletajate 
järgi tähendab kristliku usu põhitõdede eitamist.

Muide näitas ka Nürnbergi kongress, et rah
vussotsialistlik u liikumise imbu- 
mis protsess põhjamaise ilmega 
uuspaganluse poolt on kestvalt ede
nemas ja et selle liikumise ametlikud esindajad 
mitte ainult sellisele imbumisele vastu ei pane, 
vaid, selle levikut soodustades ja edustades, ikka 
rohkem loobuvad taktilisist aspektidest, missugu
seid teatud aja kestes peeti silmas. Niipea, kui 
Püha Tool seni diplomaatlikes nootides või otseste 
läbirääkimiste puhul juttu tegi risti usuvastasest 
võitlusest, mida teoreetiliselt oli kuulutatud Rosen
bergi poolt ja mis tema poolt oli ka inspireeritud 
siis anti Püha Toolile korduvalt nii suuliselt kui 
ka kirjalikult vastus, milles kinnitati, et Rosenbergi 
töö on ainult eratöö, mille eest riigivalitsus ei 
vastuta.

L‘Osscrvatore Romano.

Isegi kõrgeid valitsuse esindajaid väljendas
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K I R IKÜ ELU Nr. 1080

„Revoluisioon Vatikanis — nõukogude lipud Rooma 
kohal." Selle päälkirja all hispaania kommunist Marselo Con- 
soli on kirjutanud revolutsioonilise näitemängu, mida praegu 
uuritakse jumalavastaste kesknõukogu propagandaosakonna poolt, 
kas ta on jumalatuks propagandaks kõlbav. Näitemäng lõpeb 
Stalin’i suurepärase ülistamisega, keda tööliste hulk kannab 
püha linna, kus kogu maailm peab teda austama.

Lepitustahe Inglismaal. Kristliku üksmeele vaimu ja 
uskliku leppimise näite andis linn Nottingham, mille anglikaani 
kogudus juba ammu oli jätnud oma koguduse maja jesuiidile 
heameelega tasuta loenguteks. Nüüd on üks linna nõukogu 
mittekatoliku liige katoliku kõnelejat kutsunud, linna täiendus
koolis pidama loengut katoliku usu üle. Kõneleja rääkis vahest 
katoliiklaste ja mittekatoliiklaste vahel, kiriku olemusest ja ris
tirahva lõhe põhjuste üle Inglismaal.

Hollandi katoliiklaste lasterikkust tunnistavad statisti
lisest keskametist väljaantud rahvaste statistika tulemused 
1935 aastal: Sel aastal on 76843 katoliku vastsündinut (abi

elust last), 76732 protestantlikku, 1443 juuti, 12780 uskmatut, 
selle juures tuleb teada, et katoliiklasi on ainult 36,42 prot
senti kogu rahvastikust, protestante aga 47,74 protsenti, 
protestantide sündide arvu võetakse sajana, siis on katoliiklaste 
sündide arv 157, juutide 64, uskmatute ainult 52.

Ameerika protestantism ja usutunnistuseta kooli 
kriis. Nooruse ja kogu avalikuelu ristiusutuks muutumine annab 
ameerika protestantismi vastutavatele juhtidele tõuget arutella 
kasvava arvustusega usutunnistuseta koolide küsimust. Isegi 
mõjukas vasakul pool seisev protestantistlik ajakiri .The Chris- 
tian Century" kirjutas hiljuti meeleheitlikult: „Mis alg- ja kesk-

Jumalariigist.
Ungarist: Praegu on Ungaris käimas ettevalmistu

sed eukaristlikuks kongressiks. Sinna oodatakse 
umbes 100.000 välismaalast. Praegu igaüks neist väliskülalisist 
on endale juba kindlustanud kongressi ajaks ulualuse. Kõik 
Budapesti hotelli- ja pensioniomanikud on kongressi kestuseks 
annud käsundusõiguse oma tubade suhtes korraldavale kesk- 
toimkonnale. Pääleselle lubati toimkonnale 20.000 erakorterit. 
Moodsaimaid koolimaju ja internaate sisustatakse öökortereiks 
ning valitsuse kaasabil asutatakse suuri palverändajate kodusid 
väiksemate nõuetega palverändajaile. Hiljuti oma 10-ne aas
tast piiskopijuubelit pühitsenud Szekesfehervari piiskop Ludvig 
Shvoy, üks suure piiskopi Prohaszka õpilasi, saabus äsja Ühend- 
riigest värbimisreisult, mille ta sooritas Ameerikas elavate 
ungari katoliiklaste ja üldse Ameerika katoliiklaste kutsumiseks 
eukaristlikule maailmakongressile. Ta pidas 200 loengut, millel 
oli suur kuulajaskond ja harukordne menu Muide ta pidas 
veel läbirääkimisi Chikago ja Bostoni kardinalidega ning 9 
ülempiiskopiga ja 30 piiskopiga. 15-nel erilisel palverändajate 
laeval Budapesti kongressi ameerika külaliste jaoks on juba 
kõik kohad võetud.

Kui

20. augustil pühitseti Budapestis Ungari rahvuspüha, püha 
Madjaaride suure tähtpäeva puhul kõr

iga ungar-
S t e p h
raldati hiilgavaid meeleavaldusi, millest võttis osa 
lane, kel vähegi võimalik. Traditsioonilist protsessiooni püha 
Stephani parema käega olid saatmas Ungari vürstpriimas kar
dinal Seredi, ungari piiskopid, ministrid, parlamendi mõlema 
koja esindajad, kes lugematute teiste au- ja ametikandjatega 
ühes moodustasid kalli reliikvia eskordi. Haigestunud riigihoid- 
jat asendas honved-minister kindral Roeder. Katoliku ühinguid, 
koguduste esindusi ja arvukaid talupoegade rühmitusi mitmeist 
Ungari maakonnist oma rahvarõivais oli samuti ristikäigust osa 
võtmas.

päa n l e v a.

koolidesse puutub, on ameerika protestantism selle ala juba 
ammu avalikele riigikoolidele üle andnud. 25 miljoni protes
tantliku perekonna lapsed saavad sel viisil kätte kasvatuse, 
millest usk on täiesti välja heidetud möödapääsematu poliitilise 
arendamise tõttu. Protestantism peab nüüd avastama, et tema 
noorus juhita asub sekularismi, täielise ilmistumise lainetes." 
Protestantlike õpetajate ja vaimulike koosolek, mis leidis aset 
Rhode Island’i College'is, tuli sarnastele resultaatidele. Seal 
seletas Dr. James F. Rockett, kes on ise avalike õpetusasjade 
juhataja: „Meie lastele on usklik kasvatus vajalik, aga nad ei 
saa seda kätte. Pühapäeval kool on täitsa puudulik asendus 
ja kõlbmatu abinõu, meie lastele sisendada jumalamõistet ja 
sügavat usklikku veendumust. Ja üks presbüterlane peab 
mööna: .Keskmine protestantlik usuõpetus annab meie lastele 
mitte rohkem kui 14 tundi kogu aastas. P. La Farge, kes 
selle üle teatab „America’s“ 5. VI 37, võtab oma muljeid 
järgmiste sõnadega kokku: .Uskmatu radikalismi kasvaval levi
kul meie maal on olnud vähemalt üks hää mõju". ta hakkab 
mittekatoliiklastele silmi avama hädaohtude üle, mis toob täitsa 
ilmlik kasvatus. Ta on õigesse valgusse asetanud kõige nende 
kahepaikse ja ebaloogilise hoiangu, kes pimesi peavad kinni 
lööksõnast, et kiriku ja riigi lahutamise tõttu usunditu, puht 
ilmlik kasvatus on lahutamatud ehtsast ameeriklusest. Usun, et 
ikka rohkem vastutavaid kasvatajaid väljaspool katoliku kirikut 
jõuab selleni nõuda tõeliselt usulist lastekasvatust üksikute 
kristlike usundite põhimõtteile vastavalt."

Hiljutine seadus Ungari riigihoidja õiguste laiendamise 
kohta, mis hakkas kehtima kooskõlas 1920. a. põhiseadusega, 
määrab, et riigihoidja ei teosta ungari kuningate kirik
likku ülempatronaadiõigust. Ametlik seletus mai
nitud seaduse juure rõhutab, et see õigus on muide omane ka 
kroonimata kuningale. Näiteks teostanud Johann Hunyadi seda 
ülempatronaadi voli 1446 a. seadusele vastavalt ka .gubernaa- 
torina". Selle ikka veel kehtiva ülempatronaadiõiguse raken
damine oleks seda soovitavam ja põhjendatum, kuna katoliku 
piiskopil ja teistel katoliku aukandjail Ungaris on eriline avalik- 
õiguslik seisukoht. Ometi aga loobuti ülempatronaadiõiguse 
taasmaksmapanekust, sest valitsus ei tahtvat, seda asja korral
dada ise, vaid kooskõlas Püha Tooliga.

Itaaliast: Mussolini poolt asutatud ajaleht „Popolo d'Ita- 
lia“ õhutab kabelite asutamist kõigisse suure- 
maisse jaamusse Itaalias. See ettepanek leidis ela
vat vastukaja ja poolehoidu Rooma ja kogu Itaalia ajakirjandu
ses. Lehed rõhutavad, et sellega oleks kindlustatud ja korral
datud hingehooldus Itlaalia raudteedel.

Inglismaalt: Kui hiljuti avati Pühima Risti Oppeõdede 
kloostrikool Inglismaal, Maideni linnas, anglikaaniusuline lina
pea lord Marchwood pidas kiituskõne katoliku 
kloostrikoolidele. Sääl ta lausus muuseas : „01en ülla
tunud eriti majapidamisharude moodsast sisustusest. Kõigile 
vanemaile võib see olla tervitavaks nähteks, et nende lapsed 
siin endile võivad hankida teadmisi, mis toovad rahuldust ja 
õnne nende oma ellu ja, mis veel tähtsam, oma perekonda
desse. Minu oma Õed on kasvatatud kloostrikoolis, ja ma ei 
jõua küllalt kiita kasvatust ja hoolt nunnade poolt ja seda 
armastuse vaimu, mis valitses nende ja kasvandike vahel. Olen 
vaimustatud laste rõõmsast meelest ja hääst käitumisest selles 
uues koolis ja nunnade lahkusest. Mina ise kuulun inglise 
kiriku, kuid olen uhke sellele teadvusele, et meie maal võib 
teotseda ka katoliku usk. Olen veendunud, et katoliiklik kool 
alati kujutab endast tugevat kultuurjõudu, mille mõju meie 
rahvusele kandub õilistavalt ja võib olla eeskujuks igale teisele 
usule."

Eestist.
.Postimees" nr. 250, 16. septembril s. a , toob huvitava 

kirjutuse päälkirjaga .Kirik j
t u s“. Artikkel kriipsutab esiteks alla, et juhtmõte, mida taot
leb kirik esinemisel Paariisi maailmanäitusel, on rahuaade. 
Sellest põhisihist lähtudes on näitusel sisustatud kogu katoliik
lik paviljon. Edasi kirjutuse autor annab muljeka pildi üksi
kuist aladest, mis on esitatud kiriku paviljonis, nagu kiriklik 
kunst, katoliiklik noorsootöö, sise- ja välismisjon, monastika. 
Põnevalt kirjeldatakse ka müsteeriumimängude etendamist, 
Pariisis, kuhu äsja maailmanäitus meelitas ligi säärase hiigel- 
massi külalisi kõigist maailmakaarist. Kirjutusest võib järeldada 
autori igakülgset asjatundlikkust ja objektiivset'hinnangut prae
gusaja suurprobleemide suhtes.

Pariisi maailmanäi-

Kurikuulsatel vene Solovkisaariel on tulekahjul ühes 
vangilaagris elu kaotanud 120 vaimulikku, nende seas kolm 
piiskoppi, kes 1936 a. enamlaste poolt pandi vangi .riigiära- 
andlikkude tegelemiste pärast."

Trükitud .Edu" trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 15. X 1937. a.
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V ä 1 j a a n d j
Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva t. 2.

toliku KiriK

Hirm Jumala ees.
takse uut usundit, vere ja rassi usundit 
rahvale peale sundida.

Ajaloos veel mitte nähtud kihutustöö, mis isegi 
julmimate laimamiste eest tagasi ei kohku, tahab 
kanda neid uusi aateid kõigisse rahvakihtidesse. 
Nõnda pidavat loodama uus rahvuslik üksus ja 
antama rahvale usku oma jõusse ja võimusse.

Legaliseeritakse toore vägivalla seisu
kord ülekohtuste seadustega. Paisatakse 
Umber sotsiaalne kord ja tembeldakse kur
jategijaks see, kes kaitseb oma usku ja 
isiklikku vabadust.

Hoolimata kõigist neist sepitsusist ja taotlusist 
näeb aga suur osa inimkonda, kes usub veel kõr
gemasse õiglusesse, Katoliku Kirikus ainukest 
maailma valgust. Kakstuhat aastat juba seisab see 
Kirik ja inimeste viha ei ole midagi suutnud teha 
tema vastu, sest see Kirik on Jumala kätetöö.

Aga kas on siis olemas Jumalat, kes juhib 
oina Kirikut, kes kaitseb teda ja viib tema kõigist 
võitlustest ja tagakiusamistest hoolimata viimaks 
ikkagi triumfile? Just Jumala vaenlased pakuvad 
parimat ja selgeimat tõendist Jumala oleluse kohta]

Ei võidelda ju ometi ei millegi vastu. Jumal 
lasub oma vägevusega ja oma valju, järeleandmatu 
õiglusega oma vaenlaste südametunnistusel. Need 
vastased ei saa mitte minna varjule tema eest ja 
nad on põrutatud oma hinge sügavusteni.

Kui nad algul tõstsid mässu Jumala 
vastu, siis on neil nüüd hakkanud hirm 
tema ees, ja sellepärast nad koostavad uut 
tegevuskava, mis pidavat Jumala ära hä
vitama. On ta ju üleliiga ebamugav isand 
nendele ja nende kuritegudele.

Kuid nad peavad möönma ise, et see on vaid 
pöörasus, mis kihutab neid tagant. Et tõendada, 
nagu ei oleks Jumalat üldse olemas, nad loovad 
jumalatute karju, kes peavad kukutama uskliku 
maailma. Jumalatu ? Aga kas ei ilmuta just need 
sõnad, et otsitakse ainult ettekäänet selleks, et 
saaks võimalikuks Jumalast ja tema seadustest sõl
tumatult tegutseda ?

Katoliku Kiriku tagakiusamine, mis on puhke
nud Euroopa maades ja Euroopast väljaspool asu- 
vais, teostub just viimasel ajal sellise* kohutava 
viha ja halastamatusega, et maailm jääb tõesti 
nüüd teravalt kuulatama. Isegi kirikuvaenlikud rin
gid esitavad endile küsimuse: Milleks seda kõike? 
Kannatava ja tagakiusatava Kiriku probleem on 
äkitselt saanud aktuaalseks ja kõikjal püüavad ini
mesed võtta selles asjas seisukohta. See tuleb näh
tavale ka suurtel koosolekutel ja teistel korraldus
tel, mis tänapäeval leiavad aset kogu maailmas. 
Selle läbi on Kiriku jälitajad surutud kitsikusse ja 
neid on sunnitud näitama oma värvingut Ja nüüd 
on need Kiriku vaenlased püüdnud maailma ava
liku arvamise ees õigustada oma toiminguid.

Mõned neist seletavad, et usund olevat 
oopium rahva jaoks. Inimkonna kallal pi
davat tehtama selgitustööd ja inimesi kas 
või sunduse ja terrori all viima tõelise 
maise paradiisi juurde, kus ei ole enam 
neid takistusi ega ahelaid, mis inimesi veel 
seovad Jumala külge.

Teistes kohtades jälle väidetakse, et 
Katoliku Kiriku vaimulikud olevat liiga 
andunud siinse maailma äritoiminguile ja 
ajanud endile varguse teel kokku rahva 
varandust.

Suure vaesuse ja viletsuse aegadel, kus üks 
osa rahvast pidi kannatama nälga, on need aasta
sadade jooksul kokkukuhjatud rikkused suurtes ja 
väikestes kirikutes äratanud puudustkannatajate 
juures suurt kadedust ja meelepaha. Oli ju siin 
pealegi tegemist täiesti ebaproduktiivsete varadega. 
Nõnda tuli Kirikult röövida tema aarded, ja siis 
rööviti ka kõik, ilma et oleks suudetud nende as
jadega tõesti midagi head korda saata. Kirikud 
ise, mis omal ajal olid ainulaadseiks kunstiesemete 
kogudeks ja kunsti monumentideks, on muudetud 
kasarmuiks, kui mitte ei ole eelistatud neid maha 
lõhkuda ja maha põletada.

Euroopa südames võideldakse varjatud 
raevuga Katoliku Kiriku vastu ja kogu 
kristluse vastu. Kohutavas eksimuses tahe
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Kogu see asi on selline tohuvabohu, mida 
ületada enam ei saa, ja mis peab lõppema sellega, 
et hirm Jumala ees, millest tekib julm, õudne mee
leheide, kasvab kohutava hooga üha suuremaks. 
Tarvitseb ainult vaadata enese ümber, et kuulda 
Jumala häält. Seda kirikute ja kirikukellade häält, 
mis mitte ei peta. Sellele peab kiiresti tehtama 
lõpp. Nõnda siis, maha kirikud, maha kirikutornid ! 
Aga varemeistki kerkib veel üles taeva poole rist, 
see kohutav Jumala silm. Preestrid, kes kõiki 
maailmamaid mööda laiali pillatud, 'teevad pime- 
daimastki nurgakesest kiriku, peavad seal jumala
teenistusi ja palvetavad pisarsilmil oma jälitajate 
eest. Maha need kangekaelsed preestrid, kes lak
kamatult kõnelevad Jumalast ja levitavad tema 
Õpetusi! Ja nõnda nad võetakse siis kinni, vee
takse kohtu ette (või ka mitte) ja viiakse siis 
hukkamispaika. Aga mis on käimas nende preest
rite hinges, kes surma ei karda, kelle silmades 
helgib selline valgus, et see teeb nende tagakiusa- 
jad rahutuks ? Timmukad saavad äkitselt aru sün
dinud asja suurusest. Nad kaotavad julguse, sest 
oma ohvrite silmade selges säras nad avastavad 
Jumala valguse. Nende hirm on kirjeldamatu: 
Need silmad peavad võimalikult ruttu kustutatud 
saama . . .

Praegusaja häda.
Püha Isa sõnu 29. sept. 1937 a. ringkirjas.

„Ka meie ajal ähvardavad riiki ja kirikut hä
daohud, mis pole väiksemad kui mineviku omad. 
Meie seas on paljusid, kes põlgavad ja tagasi lük
kavad Jumala ülemat ja igavest autoriteeti, tema 
käske ja keeldusid. Selle tagajärjeks on südame
tunnistuse nõrgendamine ja kristliku kohusetunde 
raugemine ning leigeks muutumine, jah, isegi usu 
täieline suremine hingedes, mis viib inimliku selts
konna aluse vankumiseni, jah, kokkuvarisemiseni. 
Nii see saigi võimalikuks, et sellesama maa koda
nikke ainult seepärast pidas veriseid sõdu, et ühed 
omavad suuri varandusi, kuna teised palehigis pea
vad teenima leiba endile ja oma perekonnile. Mõ
ningais ringkonnis see pahe on läinud juba nii 
kaugele, et tahetakse kõrvaldada õigust eraoman
dusele ja kõik varad tahetakse teha ühiskonna 
omanduseks “

.Teiselt poolt on olemas jälle inimesi, kes püüa
vad kaitsta liialdatud riigimõistet, kes kõigi või
malike abinõudega kindlustada tahavad kodanlikku 
korda, katsuvad kõvendada valitsusautoriteeti ja 
usuvad, et sel teel võidakse saada jagu kommunis
tide Õpetusist. Selle oma käitumisega nad põlga
vad aga evangeeliumi Õpetusi, langevad paganlike 
eksiõpetuste ohvriks ja mõtlevad paganlikke kom
beid jälle äratada.*

„Sellele lisandub veel kõigele jumalasalgajate 
ja jumalavihkajate kaval ja kardetav usulahk. Need 
nimetavad endid ise Igavese vaenlasteks ja tikuvad 
igalpool ette, rebivad hingest igasuguse religioo- 
nilise usu ja tallavad jalgadega kogu inimlikku ja 
jumalikku õigust. Nad pilluvad pilget taevaste 
varade lootusele ja ärritavad ühtlasi kaasinimesi 
otsima petlikku maist Õnne isegi ebaseaduslike va- 
hendeiga. Roimarliku julgusega* nad valmistavad 
ette sotsiaalse korra lahustamist, äratavad kõikjal 
rahutust, mässe ja isegi kodusõdu.“

„Nii need on rasked ja arvurikkad pahed, mis 
meid ähvardavad ja veel suuremaid pahesid tuleb 
karta tuleviku põues Ärgem aga kaota- 
gem julgust, ega ärgem lakakem lootmast 
ainult Jumalas antud abile ! Jumal on loonud rah
vaid ja rahvusi nõnda, et nad igal ajal on võime
lised taasärkamiseks. Kahtlemata ta ei lase huk
kuda oma kalli verega lunastatuid ja oma Ki
rikut.

Märtrite laibad lamavad hüljatult maas. Kuid 
nende timukate kõrvades kajab ikka veel vägev 
hüüd: Jeesus Kristus elab? Värin läbistab ja va
pustab maailma : uute triumfide koidupuna.

Lõpp kujuueb nõnda, et need pöörasest hir
must vallutatud inimesed-metsalised Õgivad vas
tastikku üksteist ära . . .

Ojservatore Romanost

»Usun tcrvistamisi imetegeval mõjul".
Meil krjgtlastel pole kohus uskuda, eriliste armude 
avaldamigt ja tervekstegemisi imetegeval mõjul 
Lourdes’is ja mujal teistes palverännakute sihtkoh
tades. See on aga otse ärritav, kuidas usuvastased 
lehed kirjutavad palverännaku punktidest ja pal
verännaku ist endist. Sedaenam pälvivad tähelepanu 
need otsused, milliseid langetatakse koha peal ja 
teaduslike suuruste poolt. Nagu teatab „Timisva- 
ra Pühapäevaleht", avaldab Lourdes’i arstlik teat- 
mebüroo, et tal tuli 88 juhu kohta, mis esitati uu
rimiseks 14 tervekstegemist nentida üleloomuliku 
ravi mõjutusina. Praegu on selle bürooga ühendu
ses 2063 arsti tervest maailmast. Nende hulgas on 
rohkesti mittekatoliiklasi, näiteks kuulus ameerika 
arst Garrell, 1931. a. Nobeli auhinna omanik. See 
seletas pärast nädalate pikkust uurimistööd Lour- 
des’is ühe ameerika ajalehe veergudel: „Mina usun 
tervekstegemisi imetegeval mõjul. Mitte kunagi 
ma ei unusta seda vapustavat elamust, kui kord 
nägin, kuidas suur vähjataoline kasvaja kellegi 
töölise käel minu silmade ees kokku tõmbus väi
keseks armiks. Ma ei suuda sellest aru saada, kuid 
ma ei või selles kahelda, mis olen näinud ise oma 
silmadega.

Nagu juba kordasime, ei võida oleviku ikka 
ähvardavaid pahesid arstida teisiti, kui vaid taga
sipöördumise läbi meie Issanda Jeesuse Kristuse 
ja tema pühade käskude juure. Sest üksi temal 
on „Elu sõnad*. Üksikinimene ega ka ühiskond 
ei saa teha midagi, mis pea viletsalt kokku ei va
riseks iseendast, kui ei peeta lugu Jumala majes
teedist ja põlatakse tema seadust."
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ärkamine, siis on harilikult võimatu neid tagasi 
tuua rahulikule, asjalikule kaalutelule.

Säärane usulisest ärgatsemisest tekkinud areng 
katoliku kirikust välja viib aga tavaliselt sektide 
juure, mitte luteri kiriku enda juure.

Arvud ja nende tõlgit
semine.

Luteri kiriku viimasel kirikupäeval loeti ette 
ka statistika luteri kirikust katoliku kiriku üleas- 
tunuist (õ naist) ja katoliku kirikust luteri kiriku 
üleastunuist (5 naist ja 9 meest). Meie koguduse- 
raamatute sissekannete põhjal võisime neid arve 
Õiendada nõnda, et katoliku kiriku j tulnud luter
laste arv oli tegelikult 24 (9 meest ja 15 naist).

Kuid need arvud ei ütle iseenesest veel mi
dagi. Arvud on surnud. Neid peab hingestama, 
alles siis nad hakkavad kõnelema. Küsime endalt 
niisiis, missugune usuline sündmustik peitub neis 
arvudes. Kas usulisest seisukohast vaadatuna see

Kui on aga tegemist üleastumisega luteri ki
rikusse endasse, siis usuline arenemine on harili
kult teissugune. Selle sammu võtavad harilikult 
ette säärased inimesed vähemalt on see siin 
tavaliseks nähteks — kes juba katoliku kirikus 
olid väga vähesel määral aktiivsed. Pühapäevase 
jumalateenistuse hooletusse jätmised, armulauale 
minekust loobumine ja kogu palvelise elu kõrvale
jätmine on usulise elu pikapääle lasknud muutuda 
külmaks. Kui siis veel lisandub erilisi konflikte, 
nagu abielu sõlmimise puhul või abielulahutamise 
asjus, lastekasvatuse küsimus, siis säherdused kon
fliktid võivad viia sinnani, et katkestatakse ka vä
liselt ühendus koguga, millega juba pole olemas 
seesmist ühendust. Kuna luteri kiriku nõuded on 
väiksemad, loodetakse neist konfliktest vabaneda. 
Kuid harilikult nende inimeste juures on ka osa
võtt luteri kiriku usulisest elust loid. Rahuldu- 
takse sellega, et makstakse kirikumakse ja kind
lustatakse endale seega Õigus kiriklikule matmi
sele. Enamasti meil pole siis tegemist usulise 
tõusuliikumisega, vaid kasvava usulise ükskõiksu-

on toosama sündmustik, toosama usuline areng, 
kui keegi luterlusest katolitsismi või jälle katoliik
lusest luterlusse astub?

Analüseerime esiteks katoliiklusest lu
terlusse astumist usulisest seisuko
hast. Missugust liiki inimesi astub katoliku kiri
kust luterlusse üle? Kas need on usulised inimesed, 
kes elavad intensiivset usulist elu, kes katoliku 
kirikus võibolla tundsid end takistatuna oma usu
lises elus? Kas need on inimesed, kes usulisest in
nust, tõelisest armastusest Kristuse vastu on astu
nud üle luteri kirikusse, et siin pääseda lähemale 
Jumala juure, lähemale Kristuse juure?

Meie ei taha salata, et on olnud olemas ini
mesi ja on neid veelgi olemas, kes usuvad usuli
sest agarusest aetuna vajadust, lahkuda katoliku 
kirikust. Kui ka ollakse veendunud, et katoliku 
kirik on Kristuse poolt tahetud maapealse jumala
riigi kuju, siis jääb ometi suure tähtsusega küsi
mus, kui sügavale inimene tungib Kristuse õpe
tusse. Niikaua, kui on olemas eksivaid inimesi, 
sünnib see ikka jälle, et inimene eksib Kristuse 
tõe äratundmises. Kui seda eksitust peetakse Kris
tuse õpetuseks ja kiriku ametlikku õpetust peetakse 
kõrvalekaldumiseks Kristuse õpetusest, siis võib 
aru saada, et inimene aususest oma südametunnis
tuse vastu tunneb kohustust lahkuda kirikust, mida 
ta peab eksivaks.

Kui ajalugu on õpetanud, et säärane areng 
kirikust välja on võimalik, ka inimeste juures, kel
lel on kõrge haridus, kellel ka usulisel alal on 
teadmisi, siis seesugune areng on veel arusaadavam 
usuliselt väheharitud inimeste juures. Püha kirja 
lugemine, eelkõige püha Johannese raskelt arusaa
dava salajase ilmutamise raamatu lugemine on nii 
mitmeidki viinud veendumusile, mis ei sobi üldise' 
kristliku Õpetusega. Enamik sekte ongi tekkinud 
säherdusist vaateist. Paraku sünnib aga ikka jälle, 
et ka mõned haritud katoliiklased alistuvad niisu
guste lahkuskude mõjule. Nad teevad endale teatud 
kirjakohist ettekujutuse, arvamise, millest neid vae
valt veel võib tagasi tuua.

Ja mida väiksemad on teadmised usuteadusli
kul alal, seda suurema kangekaelsuse ja püsivusega 
jäädakse oma arvamuse juure. Kui neil inimestel 
siis veel on olnud millalgi ühel koosolekul massi
psühhoosi mõjul mingi tugev usuline elamus, nn.

sega.
Massiliikumiste puhul mängivad tähtsat osa 

vahel ka veel teisedki, hoopis mitteusulised põh
jused. Nii näiteks oli lugu katoliiklusest luterlusse 
siirdujatega Austrias, kus oli mõõduandvaks polii
tilisi põhjusi. Sarnlev oli seisukord katoliiklaste 
üleminekuga tšehhi rahvuskiriku. Aga siin on just 
viimasel ajal saanud ikka selgemaks, et katoliku 
kirikust äralangemine oli üldse ristiusust 
äralangemise algus.

Siin kirjeldatud areng on põhjendatud ka si
suliselt. Luterlusel pole inimesele pakkuda positiiv
seid usulisi väärtusi, mida inimene ei leiaks ka 
katoliku kirikus.

Usu rõhutamine luterliku harduse põhiainena 
on samahästi eht katoliiklik. Luterlik on selle juu
res äärmisel juhul eksklusiivsus.
Aga ekslusiivsus pole midagi positiivset, vaid on 
hoopis midagi negatiivset, sel määral, mil ta sal
gab teisi usulisi elemente.

Ka sakramentide Õpetuses pole see midagi 
positiivset, mille poolest luteri kirik erineb kato
liku kirikust. Nimelt viie sakramendi salgamine ; 
need sakramendid on aga niihästi katoliku kirikus 
kui ka Õigeusu kirikus tunnustatud.

Ka Jumala Sõna, nagu ta sisaldub piiblis, võib 
katoliiklasele samuti kosutuse allikaks ja lohutuse 
lätteks olla, kuna ka temale pole mitte ainult lu
batud Püha Kirja lugemine, vaid talle on see isegi 
tungivalt soovitatud.

Ka kiriku peirimine, kiriku läbielamine ei paku 
luteri kirikus positiivseid elemente, mis mitte sa
muti pole ka olemas, midagi, mis luteri kirik kato
liku kristlasele võiks pakkuda tema usulise elu 
elustamiseks.

Vastuokslik on aga lugu arene
misega luterlusest katolitsimi. Siin
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on harilikult tegemist agarate luterlastega, kes ka
toliiklusse edasi arenevad. Juba tuntud konvertiit 
Albert von Reville jutustab endast, mida kinnita
vad ka teised, et, kui ta hakkas agaramalt käima 
kirikus, sagedamini käima armulaual, väljendati 
arvamist, et ta vist küll tahtvat saada katoliikla
seks. Üleastumine katoliku kiriku on seetõttu ta
valiselt usuline areng ülespoole. Sisemiselt on see 
põhjendatud seega, et katoliku kirik inimesele võib 
tõesti anda usulisi väärtusi, mis luteri kirikul puu
duvad :

Katoliku kiriku võlu.
IV,

B. Kiriku probleem.
Käsitlenud „uut vaadet ilmlikule kutsetegevu

sele," prof. Heim esitab oma viimase küsimuse: 
„Milline tähtsus on Kirikul sellel alusel seistes ?"

Oma vastuses sellele küsimusele ta püüab 
kõigepealt tuua tõendist, et keskaegne kiriku-ide- 
aal — ja selle all ta mõtleb ka katoliiklikku ki- 
riku-ideaali — on saanud võimatuks.

Siin on esiteks sügavam, sisim jumalateenistus 
Kristuse veretust ohvrist osavõtuks. Sääl on siis 
veel kõrvapiht individuaalse abina ja tervisusvahen- 
dina võitluses patu vastu. Siis on veel sagedane, 
jah, igapäevane armulaua vastuvõtt hinge toiduna. 
Siis on veel suurem hingekarjaslik hoolekanne 
ametliku preesterluse läbi. Siis on veel suurem 
selgus ja kindlas usu sisu suhtes, mida kirikliku 
õppeaineti poolt selgesti esitatakse ja seletatakse. 
Siis on lõppeks tugevam usuline ühenduse peiri- 
mine, nagu seda võimaldab elav usk kirikusse kui 
Kristuse müstilisse ihusse. — Kõik see tähendab 
usulise elu rikastamist ja aitab otsivat ja tunglevat 
inimest Jumalale lähemale.

1. Katoliiklik kirikumõistc
sisaldab prof. Heimi järele kolm olulist elementi:

a). Kiriku Õppeautoriteet, see tä
hendab, kirik nõudleb enesele õigust «lahendada 
kindlal kujul tõeküsimusi," rolla otsustavaks ins
tantsiks kõigis tõeküsimustes.* Selline käsitus on 
Heimi järele paikapidav ainult nõnda kaua, kui 
kirik ja riik moodustavad ühe terviku. Kui aga 
uus riikluse mõte, kirikust lahutatud riigi aade, 
on löönud end juba läbi, siis on muidugi ka kul
tuur end lahutanud kirikust. «Sellega on ärganud 
uus riiklik elu ja uus ilmlik kultuur, mis on endid 
löönud kiriku valitsemise alt lahti" (lk. 113).

Siin esitatud käsitus kiriku Õppeautoriteedist 
ei ole täiesti õige. Kirik nõuab enesele Õppeauto- 
riteedi õigust mitte kõigis tõeküsimustes, vaid ai
nult usuküsimustes.

Nii on statistika arvude taga peituva usulise 
sündmustiku põhjaliku analüüsi tulemuseks, et ka 
samad arvud väljendavad täitsa erineva väärtusega 
usulisi evolutsioone. E. P.

Kahekõne. 1924 a. sõitis paater Demares 
jutluste pidamiseks Pariisist Strassbourg'isse. Kui 
ta Pariisis astus vaguni, ta kohtas ühte suursugust 
daami, kes teda küsis, kuhu ta sõidab. Preester 
andis oma reisi ja otstarbe üle teateid. Selle peale 
ütles daam, ent olevat uskmatu, „une ineredule". 
Siis küsis preester teda: „Kas olete lugenud Fene- 
lon‘i ?- „Ei lu 
Bergier ?“
Juifs V*
ei olnud ühtegi hääd katoliku raamatut lugenud. 
Preester ütles talle siis : „Madame, Te ei ole usk
matu vaid teadmatu."

Kes ei tunne niisuguseid inimesi kui see daam? 
Kes ei tunne näiteks noori inimesi, kes lahkuvad 
kirikust, ilma et nad olid lugenud vähemalt ühte 
suure katoliku autori raamatut ? Kes ei tunne ini
mesi, kes truudust murravad kirikule, mis oli nende 
perekonna pühaks ja Õnnistavaks emaks aastasa
dade jooksul, ilma et nad oleksid lõplikult temaga 
selgitanud; kes teda maha panevad nagu vana 
pinsaku, kes kiriku üle kirjutavad, räägivad ja ot
sustavad, ja kes teavad tema üle ainult seda, mis 
nad on traktaadikesist lugenud. Poksiklubi või 
kirjamargiseltsi üle nad ei julgeks kirjutada ja rää
kida nii hooletult, teadmatult, ja kergemeelselt, 
kui nad räägivad ja kirjutavad kaks aastatuhandet 
vana maailmakiriku üle, kelle olemust, välimust, 
ajalugu ja olevikku pidanuks ka võhik tõsiselt 
uurima, kui ta on üldse intellektuaalne, mõtlev 
inimene. See on imelik : on olemas palju inimesi, 
kes kingivad inimkonna ja ajaloo suurimate asja
dele väikseimat [.tähelepannu. Neid tuleb tõesti 
pigemini teadmatuks kui uskmatuks nimetada.

Kultuurisse ja teadustesse 
puutuvais küsimusis tuleb tema Õppeautoriteet ai
nult siis kõne alla, kui need küsimused on seotud 
usuküsimustega. Uus riigimõiste ja tema poolt 
toodud kultuuri lahutamine kirikust ei saa selle
pärast milgi viisil kiriku autoriteeti vapustada, 
sest see autoriteet seisab koguni mujal, teistel ala
del, Muidugi võivad niinimetatud segaküsimustes, 
tähendab, sellistes, mis puudutavad niihästi usundi 
kui ka kultuuri probleeme, mõnikord ka tulla ette 
konflikte kiriku ja riigi vahel. Kuid põhimõtteli
kult on kiriku rahulik koostöö riigiga ka siis või
malik, kui riik põhimõttelikult lahutub kirikust. 
Viimaste sajandite ajalugu pakub meile selleks 
küllaldaselt tõendisi.

„Aga Bossuet ?*
„Ei!“ „Aga 'Lettres de quelques 

„Ei !“ Ja sel viisil läks edasi. Daam

„Ei!" .Aga

Nõnda siis Heim eksib, kui ta arvab, et riigi
mõiste uus käsitus tegevat kirikule võimatuks 
nõuda enesele autoriteeti tõeküsimustes, see tähen
dab, usutõdedes.

b). P reestri amet on kiriku teiseks olu
liseks elemendiks.

Oleme eespool kaalutlenud neid põhjendeid, mis 
Heim toob ette katoliikliku preestriameti vastu ja 
üldse preestriameti mõtte vastu. Leidsime selle 
juures, et need põhjendid toetuvad väärarusaami
sele presstriametist üldse ja ei seisa ka kooskõlas 
Pühakirja tõelise mõttega.

Olles järjekindel, jõutakse „pühitsetud preest
ri" eitamiselt muidugi ka ^pühitsetud ruumi" eita
misele : „Ei ole enam olemas ühtki püha ruumi, 
ühtki paika, kus Jumal viibiks rohkem meie juu
res kui mõnes teises paigas" llk. 115),
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KIRIKU ELUNr. 11

Heim püüab aga sellest hoolimata ikkagiTõime eelpool tõendise, et Kiriku usk, nagu
see on lääne- ja idakirikus elav, tunneb ristiohvri tõendada kiriku oleluse tõsiasja ja hädatarvilikkust.
veretut uuendamist, ja et see usk on rajatud Püha- Ta kõneleb sellest, et inimesed, kes on oma usus
kirjale. Vastavalt sellele on see paik, kus seda haaratud Kristuselt, „usu ärgates leiavad endid
ohvrit tuuakse, altar ja jumalakoda, tõelikult „pü- eest otsekui ühe pere liikmed."
hitsetud ruum * „On nõnda olemas Jumala perekond, mis on täpsalt sa

muti tõelikkus kui riigid ja rahvad siinses maailmas. . . Meie 
ei saa sellesse Jumala perekonda pääseda oma sündimise läbi, 
nagu mõnda maisesse perekonda. . . ainult Jumal võib inimest 
võtta sellesse perekonda vastu ja säärasel viisil, nagu ta seda 

Heim eitab õieti iga sakramenti katoliiklikus täiendanud, varnks jätnud oma võimule... Selle imetaolise pe-
rn _: ? __„i ■ •« rekonna liikmete omavaheline suhtumine. . . ei ole mitte raja-mõttes. Tema arvamist mööda ei ole olemas min- tud sundllselei mida skmad teostlvad allmate suhte,, „.*»

geid „pühasid esemeid, mis oleksid Jumala aimuga selle poolest on lugu riigis. Kuid see vahekord ei ole ka
läbi immutatud ... ei ole selle tõttu ka mingit mitte selline, nagu see on maksev vaba ühingu samaõiguseliste
püha talitust enam, mida nende pühade esemetega liikmete vahel. Koguni selle vastu on kirikus olemas suuri
r , , • , j • ii . i • „ astendivahesid. heal on olemas mitte ainult vennad ja oed,saaks toimetada ja mis oleks suuteline - vahen- yaid ka #igad Kristuges.«
dama mulle usujõudu" (lk. 115). .Nõnda on olemas vaimne sünnitamine, mille juures üks ini-

. . Lutheri kohta Heim väidab, et Luther on kull J* SÄTÄt
ristimise ja teiste sakramentide suhtes „saanud Ule ühismoodustis, rohkelt liigestatud perekond, mitmesuguste al-a
vanast sakramentide käsitusest," püha armulaua lutamise ja allumise suhetega, organism, mis oma olemuselt j
õpetuses aga jäänud ebajärjekindlaks. „Meie peame orgaaniliselt ülesehituselt eristub kõigist maistest organisatsiooni-
nõnda, kui tahame jääda protestandiusulisteks, pa- r|est lk' 118^
randama Lutheri Õpetust pühast armulauast, vasta
valt tema Õpetusele ristimisest* (lk. 116)j

e). Sakramentalismi nimetatakse kol
mandaks oluliseks elemendiks.

b). Kiriku põhikord.
Heimi järele ei või see omapärane kiriku ühi

sus „mitte jääda varjule. Selleks voolavad temast 
välja liiga tugevad mõjuavaldised.” Nõnda kerkib 
paratamatult esile kiriku põhikorra küsimus.

.See küsimus näib esimesel pilgul ükskõiksena ja ebaolu
lisena... Luther... oli sellepärast algul põhikorra küsimuse vastu 
ükskõikne" (lk. 119). Kuid varsti osutus hädavajalikuks seada 
kirikut välise juhatusa alla. .Tuli teostada visitatsioone, kiriku- 

. katsumisi, kui mitte ei oleks tahetud nendes maades, mis olid 
Kuna aga õpetus sakrameiltldest põhineb olull” evangeeliumi võtnud vastu, kõike lasta minna 

selt preestriametil, pidi Luther, olles järjekindel, segi." Koguduste visiteerimise ülesande, mis vanade kom-
preestriameti kaotamisega ühtlasi kaotama'ka sak- mete järele kuulus piiskoppide kohuste hulka, Luther kandis
r , ,z • , • i i i , ■■•u' ___ i ule ainukesele veel säilinud autoriteedile, vürstidele. Nõndaramendld. Kui^ ta siiski <1 S neiu es j S said vürstid häda-piiskoppideks ehk asend-piiskoppideks*(lk.l 19)
alale, oli see tõepoolest ebajärjekindel samm. Kuid selle sammu pahad tagajärjed tulid varsti nähtavale:

Selle järele, mis eespool juba üleldud, 011 aga -Et Lühter oli teinud vürstid häda-piiskoppideks, sellega ta
... .... J . • , i _ ^ i - i i___ oli maavurstide huvide poliitika suunanud kirikule... Vürstideniihästi pieestriamet kui ka saki aineil 1 K S S korraldusi ja määrusi kiriku kohta tõusis üles kui maast seeni,

poolt sisse Seatud ja sellistena nad moodustavad Juba poolsada aastat pärast reformatsiooni-aega oli kirik lute-
tõelikult kiriku olulised elemendid.

Mis Heim toob ette sakramentide katoliikliku 
käsituse vastu, ka see ei taba täiesti märki. Ka 
katoliku kiriku Õpetuse järele on see tõsi, et näi
teks ristimise juures ei oma vesi iseenesest mingit 
vaimset, veel vähem maagilist jõudu, et aga selle 
vastu kogu see jõud, mis meile toob armu, tuleb 
Jumala sõnast ja Kristuse tahtest.

täiesti

riusu maades saanud vürstide riigivalitsuste osakonnaks ja oli 
oma vabaduse ilmliku võimu suhtes kaotanud* (lk. 121).

Tegelikult on see olukord, riigikiriku olukord, 
millest Heim selgesti kõneleb kui nurjunud aren
gust, peaaegu enamikus luteriusu maades kestnud 
kuni uusima ajani. Nendest aastasadasid väldanud 

Luteriusu kirik on kolm katoliku olulist ele- kurbadest kogemustest Heim arvab siis võivat jä- 
menti — autoriteedi usuküsimustes, preestriameti reldada mõningaid olulisi põhimõtteid kiriku põhi- 
ja sakramendid — heitnud kõrvale. Ta on loobu
nud „pühitsetud isikust ja pühitsetud esemeist, 
pühitsetud preestrist ja pühitsetud Hostiast."
„Kirik on sellega loobunud oma nõudlusest omada
midagi, mis inimene iseenesest omada mitte ei 0]gU aga Jumala sõna. 
saaks14 (lk. 116). ^Protestandiusu kirik vabastab 
põhimõttelikult oma teenistusest kõik usundlikud 
armuallikad, ta teeb ühtlasi end ise ülearuseks44 
(lk. 117).

1. Protestantlik kirikumõiste.
a) Sisemine olemus.

korra kohta. Umbes järgmisi võiks siin üles seada:
a) Kiriku iseseisvus suhetes riigiga.
b) Koguduses peab olema allutamise ja allu

mise kord. Juhtide ainukeseks võimuvahendiks

c) „Kirikus ei või olla mingit uskumise sun
dust ega maksusundust“ (lk. 120).

* Selline iseseisev kirik on riigi ja rahva sü
dametunnistuseks, ka abistavaks jõuks riigielu üles
ehitamisel.44See on ausameelne tunnustus. Kui aga kirik 

tõesti ei oma midagi, mida inimene iseenesest 
omada ei võiks, kui ta ise on teinud end üleliig
seks, siis ei tule ka sugugi imestada, kui tänapäe
val näiteks Saksamaal paljudki teevad neist teo
reetilistest eeldustest praktilisi järeldusi, kui nad 
kuulutavad kiriku ülearuseks, ajalt iganuks, ja kiriku liikmetele vaadatakse kui ühe ühisuse, kui 
välispidiselt seda alla kriipsutades astuvad ka roll- Jumala perekonna liikmetele. Nagu maine pere- 
kel arvul kirikust välja. kõnd moodustub sel viisil, et lapsed saavad oma

3. Kas luteriusu kirik, või katoliku kirik?
a) Mis Heim ütleb kiriku sisemise ole

muse kohta, seda võib jaatada selles suhtes, et
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KIRIKU ULU Nr. 11

vanemailt oma ihule elu ja kasvavad kokku üheks maksvusele pääseda. Siit tuleb otsida ka põhjust, 
hingede ühisuseks vereühtsuse alusel, nõnda moo- miks luteriusu kiriku mõju riikidele ja rahvastele 
dustub ka eelpool tähendatud vaimne perekond on väiksem kui katoliku kiriku mõju. 
sel teel, et Jumal kasutab ühtesid inimesi oma 
tööriistaks, mille läbi teised inimesed „ sünnivad 
Jumalast*. See vaimne uuestisünd ei toimu aga 
mitte Jumala sõna kuulutamise läbi, vaid sündi
mise läbi .veest ja Pühast Vaimust" (Joh. 3,5), 
nõnda sakramentide jagamise läbi. Sellepärast 
saab preestritele, keda Jumal on kutsunud sakra
mentide jagajaiks, see „ kõrgema astme isadus" ta
valiselt osaks (lk. 118).

Kuid mitte ainult selles kiriku mõjuavalduses 
maailmale ei seisa kiriku oleluse ja põhikorra põh
jendus, vaid Kristuse tahtes, kes on oma kiriku 
ehitanud Peetruse kaljule, on määranud tema sise
mise olemuse kindlaks, on tema välise põhikorra 
nii selgesti ära näidanud ja nii kindlal viisil raja
nud, et .põrgu väravad ei võida seda mitte* 
(Matt. 16.20).

Selle suure tähtsuse tõttu, mis sakrament)'del 
kiriku organismis, selles Kristuse müstilises ihus 
olemas, süveneb see vaimne isadus veelgi, ja ha
ruldaselt palju.

Kui nüüd Heim mööndub sellele vaimsele al- 
lumuse redelile, astendikule, nagu see on vaimses 
isaduses põhjendatud, siis ei ole hästi arusaadav, 
miks ta sellest isadusest lähtuva ja isadusel põhi
neva tõeliku autoriteedi tahab maha salata. Eks 
raja ka maine isadus aluse tõelikule autoriteedile, 
isegi tõelikule käskimisvõimule. Kuid sellest ei

Kirikliku olukorra kohta 
Saksamaal.

„Mcie ci tee Kirikule liiga "
Kuigi viimaseil nädalail riigi ja kiriku vahel 

. . . kolmandas Riigis pole teada kõmutekitavaid kok-
tohi veel mitte järeldada, nagu .põhineks sundusel* kupõrkeid, siis kestab ometi võitlus kirikute vastu, 
selline võim. Kuigi seal on olemas tõelik autori
teet, sel määral koguni, et vanemate poolt antud 
käsud tavaliselt seovad lapsi nende südametunnis
tuselt, peab siiski armastus olema see, kes annab 
neid käske. Samasugused on suhted kirikus vaim
sete laste ja vaimsete isade vahel.

b). Kiriku sisemisele olemusele rajatud allu- 
muse redel, ametiliigitus, peab aga tingimata aval
duma ka välispidiselt, pealegi kui ta on põhjenda- eriti surve all kannatama. Viimaseil kuil vangis- 
tud välispidiste toimingute läbi, nagu näiteks sak- tati umbev 130 jutlustajat lühemaks või pikemaks 
ramentide jagamise juures. Pühakirja sõnadest, ajaks. Üks silmapaistvamaid Õpetajaid, Berliini 
apostlite ja ürgkiriku tegevustest võib tõendada, pastor Niemöller, on juba kui vanglas. Näib, 
et preestriametile rajatud vaimne isadus on kiriku et protsessi tema vastu valmistatakse ette erilise 
välisele organisatsioonile vajutanud oma pitseri hoolikusega.
peale. Kiriku põhikord, nagu sellele on Rünnakuks tunnistuskiriku vastu peetakse ül-
Kristuse sõnade läbi alus rajatud ja nagu see leidis diselt ka Al f red Rosenbergi uut võitluskir- 
ürgkiriku poolt teostamist, on ehitatud preestri- kirjutust wProtestantische Rompilger*. Selles hei- 
ameti institutsioonile. Ürgkirikul oli hierarhiline detakse tunnistluskirikule ette reformatoorse päral- 
ametiliigitus, piiskopid ja preestrid olid kiriku dise reetmist. Appelleerides protestantliku avalik

kuse roomavastaseile tundmusile, mõistab ta tun- 
Heim möönab ise, kui vähe on kirik ilma põ- nistlevale kirikule süüks „ palverännakut Rooma."

Ta heidab mainit kirikule ette, et see .reedab

Luteri kirikus tunti seda vahelesegami
sena, et riigikirikuminister Kerrl sep
tembri alul sundis tagasi astuma tema enda poolt 
nimetatud kirikuesindused. Seeläbi toetati saksa 
kristlaste voolu, mis on meelestatud väga radikaal
selt rahvuskirikliku liikumisena.

Tunnnis tluskirik peab viimasel ajal

juhtideks tõeliku autoriteediga.

hikorrata suutnud „oma ülesannet maailmas täita".
Kas ei kõnele seal täiesti loomulikult juba paljudki Lutheri Roomale." Tunnistlev kirik olevat provot-

seerinud rahvussotsialistlikku maailmavaadet omapõhjused selle poolt, et Kristus seda hädatarvili
kust tundes ise on kirikule põhikorra andnud ? Ja kinnipidamisega vanast testamendist ja kogu oma 
kas ei näita just luteriusu kiriku ajalugu, tema hoiakuga. Ähvardatakse, et voog, millele tunnist- 
killunemine sadadesse usulahkudesse, kui vähe lev kirik asuvat teele ette, võivat valguda üle 
piisab pikapeale sellisest põhikorrast, mis on vaid kallaste. Ühes lendlehes võtab endine kindralsu- 
inimeste kätetöö ja mis selle tõttu omab ainult perindendent dr. Otto D e b e 1 i u s seisukoha Ro- 
inimlikku autoriteeti ? senbergi äsjase toote kohta. Ta kaitseb selles tun-

On ju avalikuks saladuseks, et ka luteriusu- nistleva kiriku hoiakut ja lõpetab nentimisega, et 
liste eneste poolt ikka jälle mööndakse, et tõeliku, Rosenbergi vaate ja Kristuse läkituse vahel olevat 
püsiva, kindla põhikorra puudumine on luteriusu ületamatu kuristik. Saksa kristlus peab oma võit- 
kirikul suureks nõrkuseks. lust evangeeliumi eest sõnakuulmises Issanda vastu

Selles sisemises nõrkuses peitub ka põhjus, edasi, 
miks luteriusu kirik ei suuda sel määral saada Gestapo. 
riigi ega rahva siseteaduks, südametunnistuseks, 
nagu seda on oluliselt Kristuse kirik. Juba ühise praegu nõnda, et katoliku preestreid kooleet kat- 
usutunnistuse ja kindla seisukoha puudumine pai- sutakse kõrvaldada. 70 aastate kultuurivõitluse 
judeski elulistes küsimustes ei lase seda mõju õigele ajajärgust otsiti välja vanu määrusi, milliste järele

Sell e kaitsekirjutuse keelas

Katoliku kiriku vastu käib võitlus
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Rheinimaa mõningais ringkonnis keelati preestreile 
koolidesse minek.

Berlini piiskop krahv Preysing 
teatab oma usklikele ühes karjasekirjas, et tema 
piiskopkonna preestrid, väljaarvatud mõned üksi
kud, ei tohi anda enam usuõpetust. „Mulle kui 
piiskopile ei mainitud selleks mingit põhjust, miks 
vaimulikud enam ei tohi anda Õpetust. Mulle 
üteldakse vastu, et saab olema õpetajate mureks, 
lastele anda usulist kasvatust." Kui aga ka mõned 
katoliku Õpetajad veel truult täidaksid oma kohust, 
siis võib ometi näha rahva eest vastutavate isiku
te kõnedest ja kirjutusist, kuidas kõneldakse Püha 
Kirjast ja kuidas katoliku kirikut pilgatakse. ÄÕpe
tajad, kes sellises vaimus harituna võtavad ule 
oma ameti, mõjuvad laste usulisele elule mürgina*"

Äsja tuleb teade, et mitmes Berliini koolis on 
keelatud kristlik usuõpetus. — Siin 
selguvad ristiusu kõrvaletõrjumise astmed: esiti 
tehakse kihutustööd ühtluskooli hääks, kinnitades, 
et selles jäävat ju puutumata usuõpetus; siis kõr
valdatakse vaimulikud koolest ja viimaks keela
takse üldes usuõpetus.

Würtembergist teatatakse samuti, et mitmes 
gümnaasiumis ei anta enam usuõpetust. Selle ase
mele on pandud kehtima sundusliku ainena rah
vussotsialistlik maailmavaateõpetus. Teisis kõrge
mais kooles tehakse uskmatuile õpetajaile ülesan
deks, katoliku ja luteri lastele anda ühist usuõpe
tust. — Pole ime, et kardinal Bertram Bres- 
laust karjasekirjas käesoleva aasta oktoobrikuul 
peab kurvalt nentima: „Meie noorust võõrutatakse 
kirikust samm-sammult süstemaatiliselt. Noorsoo 
usulisis mõtteis kutsutakse esile hävitavaid mõ
jusid."

Sellest hoolimata väitis propagandaminster 
G ö b b e 1 s ühes kõnes : „M e i e eitee kiri
kule liig a.“

Milliste põhimõtete järele noorsugu tahetakse 
kasvatada, nähtub juhtmõtteist, mis Thüringi hari
dusminister on avaldanud usuõpetuse kohta. Selle 
järele peab tulevikus ära jäetama Vana Seaduse 
piibliloo käsitelu. Jeesus Kristust tuleb 
kujutada antisemiidina. Algkooli kuuen
dal Õppeaastal on Õppeainena ettenähtud: „ Jee
suse võitlus juutide ja pappide vastu." — Nii näeb 
välja ,positiivne ristiusk", mida tuleb 
õpetada saksa kooles.

Berliini ülikoolis sai professoreiks kaks „sak- 
sa kristlaste* juhti. Professor Hauer loeb „saksa 
usust."

Kuna ristiusku kõige võimuga koolidest kat
sutakse välja tõrjuda, püütakse ikka rohkem, anda 
rahvussotsialistlikele pühitsusile usulist värvingut. 
Rahvuslikud rahva juhid püüavad endid esitella 
rahva hingekarjaseina. Hiljuti sisustati mingi va
na kirik sääraste pühade ja pühitsuste pidamiseks, 
et neile talitusile anda usulist ilmet. Rahvussot
sialistide abielu toimub sageli usulise riituse järele. 
Aga usk, mida siin avalikult või varjatult propa
geeritakse ja hoieldakse, poi ristiusk, 
vaid on moodne paganlu

Inimesed kes tulid kiriku.
Paljud meie lugejaist tunnevad kindlasti nime 

Ralf H. Metcalfe; seda nime kannab ju kuulus 
Ühendriikide rekordjooksur, kes ka Berliini olüm
piaadil saavutas kuldmedali. Mõned lugejad on 
aga ehk ka juhtunud nägema P. Severin Lampingi. 
O. F. M. paljuloetud raamatut päälkirjaga „Inimesed 
kes tulid Kiriku". (Kirjastus Kösel ja Pustet, Mün
chen 1935) Sääl on teise kahekümne konversiooni 
kirjelduse kõrval ka Metcalfe’i konversioonilugu. 
Toome sellest katkendi, kus rekordi vallutaja ise 
oma sõnadega kirjeldab oma teed Emakiriku 
rüppe ;

„Tõesti võib tunda suurt rahuldust, kui kiir- 
jooksus saadakse võitu maailma parimaist. See on 
Õnnelik hetk, kui tead, et oled saavutanud või ko
guni murdnud rekordi jooksus. Spordivõistlus võib 
pakkuda nii mõndigi meeldivaid rõõme. Meelitavad 

ka ajalehe arvustused, mida loomulikult mee
leldi loetakse, olgugi, et neid palju ei usta.
on

Kuid kõiki neid austusi, mis mulle said osaks, 
kui mul juhuslikult oli Õnne kiirjooksjana, ei või 
võrrelda selle tõesti rõõmurohke elamusega, mis 
mind valdas, kui tundsin esimest korda täiesti seda 
Õnne, olla katoliiklane. Olen leidnud hoopis uue 
Õnne oma usus ja aimamatu lohutuse oma palves. 
Minu konversioon oli väga tõenäoliselt minu elu 
tähtsamaks toiminguks ja seda sammu ma ei ka
hetse kunagi.

Võin ütelda, et mul katoliiklaseks saamisel 
polnud erilisi raskusi. Ma ei tundnud nii paljude 
konveitiitide teele etteveerevaid vastuoksusi, kel
lele tehakse raskusi nende vanemate poolt. Minu 
ema sai koguni katoliiklaseks enne mind. Chika- 
gos, vanemata majas elades, äratasid ta huvi Kiriku 
vastu sõbratarid, mustad ja valged, kellel oli tõe
list usku ja kes jätsid talle suure mulje oma sii
ruse, innu ja kannatustele allaheitmise läbi.

Gümnaasiumis käies pöördus mu huvi enam 
kui üks kord katoliku Kirikule. See oligi põh
jusi, miks astusin Jesuiitide poolt juhitud ka
toliiklikku Marquette’i ülikooli . . .

Ühel reisil Marquette spordimeeskonnaga, hi- 
listalvel 1932. a., usaldasin oma „suure mõtte" kel
lelegi hääle sõbrale. Ta Õnniteli mind päris vai
mustatult ja andis mulle nõu sedamaid võtta Õpe
tust. Aga ma keeldusin : „Mul pole nüüd aega." 
Liig palju Õppimist, harjutusi võidujooksuks. Taht
sin avasilmi läheneda katolitsismile. Kuid sõber 
jäi püsima oma soovituse juurde. Ta teatas uudi
sest ülikooli tookordse meestesodaliteedi rektorile, 
paater John Märkvele, kes iga õpilase silmis oli 
mees selle sõna kauneimas mõttes. Ma läksin ta 
juure. Õieti polnud mul mingit kahtlust, aga ometi 
tundus mulle asi pisut vägivaldsena . . . Paater 
Markve mõistis eraõpetust võimalikult lihtsalt 
anda . . . Teised osutasid mulle samuti suurimat 
tähelepanu. Ülepea leidsin ülikoolist mitte ainult 
usulises suhtes, vaid ka üliõpilaste ja fakulteedi 
teaduslikus koostöös kiiduväärset ühisvaimu. See 
ongi põhjus, miks tunnen endal siin olevat nii hää 
ja miks tunnen enese siin nii Õnnelikuna.
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Minu vastuvõtt Kiriku oli enam kui kaks 
aastat tagasi . . . Katolitsism avas mu silmad. Ta 
kinkis mulle uut elurõõmu, lohutust ja jõudu. 
Spordis ja Õppimises, oma füüsilises ja vaimses 
püüdmises tugenen palvele. Mu soov ja palve on 
see, et jääksin alati truuks Kirikule.

Kuivõrd sügav ja kindel on selle uskliku amee
rika sportlase kristlik veene, seda tunnistab ka 
tõik, et ta võistlema asudes enne starti jäi hetkeks 
palvesse ja lõi ette ristimärgi. Palvega alatud 
jooksuga purustaski Ralf H. Metcalfe rekordi.

Jumalariigist.
Sada jesuifti mõrvatud. „Osservatore Romane* aval

dab Hispaania jesuiitide saatuse kohta järgmist informatsiooni:
Nüüd on lõplikult tehtud kindlaks, et vähemalt sada jesu

iit! punaste kätte läbi on saanud surma, 23 Barcelonas, 19 Mad
ridis, 22 Valencias, 4 Taragonas, 6 Tortonas, ja suurem osa üle
jäänuid Santanderis. P. Baster, kes 30 aasta jooksul täiesti 
pühendus noorte tööliste hädadele, oli nende seas, keda Valen
cias tapeti. P. MartineZ, 84 aasta vanuselt, kanoonilise õiguse 
professor, kes korrapäraselt käis vaatama vanglaid, lasti samuti 
maha. P. Viis, 78 aastat vana, tapeti sellal, kui ta seisis vare
meisse varisenud kiriku ees ja tegi -^tie ristimärki.

Kristlik ühtlusrinne Inglismaal. Iiri eeskuju järgi tehes 
ühinesid mõned usulised osadused Inglismaal, et nad katoliku 
kirikuga ühisena ristiusku ähvardava hädaohu vastu võitlevad. 
Sellepeale see ühtlusrinne on endale sihiks võtnud, äratada 
kaastunnet Hispaania kristlaste tagakiusamise ohvrite eest. Ava
liku elu, inglise aristokraatia, inglise ja metodisti kiriku, aja
kirjanduse j. n. e. juhtivad isikud on direktsiooni liikmed.

Ühe tänapäeva kuninganna sõna. Keset meie siin- 
maailma vaimset rägastikku on ikka rohkem ja rohkem vajalik, 
et eelkõige jumala seadus esmajoones juhiks seadusandlust ja 
valitsemist.

Maailma kõrgcpoliitika sfääridest altari 
astmeile. Tänavu juunis pühitseti benediktiini 
ordu munkpreestriks härra Ernest Perrier, 
endine Helveetsia riiginõunik. Ernest Perrier oli 
olnud rahvusnõukogu presidendiks ja rahvasteliidu 
intellektuaalse desarmeerimiskomitee liikmeks ja 
tema nimi oli märgitud kandidaatide hulka Hel
veetsia liidupresidendi kohale 1932 a , kui ta äkki 
ootamatult otsustas astuda benediktiinlaste ordusse.

Suur hulk poliitilise maailma tuntrd nägusid 
puutus silma pühitsemistoimingul viibijate seast. 
Samuti oli palju tähtsaid isikuid kiriklikule tali
tusele järgne ai einel. Teiste hulgas oli ka Tema 
Ekstsellents Msgre Besson, Lausanne'! ja Fribourgl 
piiskop. See kiriknvürst, kes võttis sõna mainitud 
einel, tuletas meele, et tema oli üks esimesi, kes 
tahtis riigimehele ära laita ettevõetud otsust. Ühel 
päeval, kui ta just parajasti tahtnud teha viimase 
katse ses suunas, ta märganud lahenedes Perrier 
elukohale autot, mis pidi viima poliitiku kloostri. 
Siis ka piiskopil polnud enam julgust astuda sisse 
majja ning ta seadis sammud pigemini ühe lähe- 
daloleva kabeli poole, et palvetada uue benediktiini 
mungakutse kandidaadi eest.

Leidureid orduriideis. Orduriietuses on ole
mas tublisti geniaalseid mehi, kes kõigil kultuuri 
aladel omavad suuri teeneid inimkonna suhtes. 
Mainigem järgnevais ridus mõningaid orduinimesi, 
kes leiutajaina ja teerajajaina tehnika ja loodustea
duse alal on jäädvustanud ajalukku oma nime.

Dominiiklane Aleksander de Spinna on 13. 
sajandil esimesed prillid valmistanud. Benedikt- 
lane-munk Blasius Valentin on esimesena tarvita
nud keemiat haiget tervistamiseks. Keskaja suur 
keemik ja füüsik Roger Bacon frantsisklaste ordust, 
on leiutanud suurendusklaasi, pikksilma ja süüte- 
peegli. Jesuiidid on leiutanud gaasivalguse, jesuiit 
Dunn asutas Preston‘is 18l5. a. esimese gaasi, 
seltsi. Diaakon Nollet Prantsusmaalt on juba enne 
Benjamin Franklinit aru saanud, et kõu on atmos
fäärilise elektri purgumine. Esimese piksevarda 
ehitas premostraatlne munk Prokov I)ivits Bren- 
dits‘ist (Moraaviast). Zölestinus Opitz, halastaja- 
vendade provintsiaal Austrias, tarvitas kuuendal 
veebruaril 1847 a. esimest narkoosi Doinoniiklane 
Albertus Magnus oli pärast Aristotelest mineraloo
gia, botaanika ja zoologia teaduslik viljaja, esimene 
kasuhoone ehitaja ja areeenika ja tina avastaja. 
Esimesi ilmaregistreerimismasinaid konstrueeris 
jesuiit Angelo Ceechi, üks meie aja suurimaid ast
ronoome. Tulekustutamis-pritsi kinkisid meile 
tsistertslased. Isa Magnon leiutas mikroskoobi, 
isaDessorges on 1772 a. esimese õhupalli ehitanud...

Kuninganna Wilhemine, troonikõne 21. IX 1937. 
Õpetajad kommunismi vastu. 27000 poola õpetajat 

tuli usurändamiskohale Czestochova’s, kus nad uuesti avaldasid 
oma truudust püha katoliku kiriku vastu ja otsustasid hävitada 
kommunistlikku kihutustööd laste

Mandschukuost. Mandsehukuo valitsus ründab teravalt 
kommunismi veel enne, kui see suudab riigis end jalule upi
tada. Tervel maal korraldatakse kommunismi vastaseid demon
stratsioone.

Suurel demonstratsioonil, mis korraldati mullu veebruaris, 
koosnes osavõtjate enamik katoliiklasist Üks selle meeleaval
duse ilmekamaid iseloomujooni seisnes möödamarssivate meeste, 
naiste ja laste rongkäigus, milles kanti risti ja lippe. Meele
avaldajad käisid läbi kõik Tsitsikari linnaosad. Kolmandal päe
val võeti neid usulisi rühmi vastu valitsusvõimude poolt, ja mai
niti eriti katoliku kirikut võitluses enamlaste vastu. Püha Isa 
tervitati sangarina võitluses jumalatute vastu

Eestist.
Ameerika preesterajakirjaniku uurimfsretk.

riikide kohta on asunud Ühendriikide ajalehis reportaaži kirju
tama ameerika katoliku preester J. B. ConCius, kes kaheksandal 
septembril loomest saabus Tallinna. Isa ConCius on leedu 
perekonnast — nagu näitab nimi. Kuid praegu Father Con
cius on täitsa ameerikastunud"ja elab Ühendriikide pealinnas 
Washingtonis. Kutselt on ta peamiselt ajakirjanik, kelle üles
andeks eelkõige reportaaži saatmine ameerika katoliku ajaleh
tedele. Seepärast ta sõitis suure prantsuse laevaga .Norman- 
die* Euroopasse ja külastas järjestikku Prantsusmaad, Saksa
maad ja Soomet, kust ta siirdus Tallinna. Siia jäi ta üheks 
päevaks, mispääle ta lennukil sõitis Riiga usutlema Apostlik 
Nuntsius Aratat. Father Concius kavatseb intervjuudest ja isik
likest kokkupuuteist saadud andmete alusel avaldada sarja kir
jutusi ameerika ajakirjanduses.

Balti

R. N.
Virvendavalt vaibalt.

.Väike tänavalaul ja“ .Modernis*. Kino .Mo
dern* on meile jällegi valmistanud üllatuse, kuid seekord meel
diva üllatuse. Alles möödunud .Kiriku Elu" numbris pidime 
võtma laitva seisukoha .Tarkade naiste* lavastamise puhul sa
mas kinos, nüüd võime jällegi siinkohal rõõmuga nentida, et 
-Väikest tänav^lauljat" võime nimetada hooaja parimaks kato
liku filmiks Näeme selles Viini laulupoiste eeskujulikku kato
liiklikku kasvatust Mitmeid poisse võime veel nägupidigi ära 
tunda. Pole meil ju praegugi mälust kustunud need laulud, 
mida kuulsime kord Tallinna Peetri-Pauli kirikus. Elavad, rõõm- 
saloomulised austerlased võidavad nii filmis kui elus kõikide 
südamed. Filmi niidid tõmbuvad kokku küllaltki tähtsate hinge
eluliste probleemide ümber: emaarmastuse puudus, ausus, lapse 
kangelaslikkus. Filmis heidetakse ka tublisti parajat nalja, nii 
et tõsiste küsimuste käsitelu kellelegi ei muutu väsitavaks. Film 
tohiks töötavale katoliiklasele olla kenaks pühapäevaseks mee
lelahutuseks.

R. S

Trükitud .Edu* trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 15. XI. 1937. a.
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Katoliiklik Poola.
Lvovist, Tarnovist ja Poznanist, Krakovist ja Vil- 
nost on kõige tähtsamad. Riiklike algkoolide kõr
val õitseb lugematuid katoliku eraalgkoole.

Sotsiaalse hoo
lekande alal ületab 
katoliku erahoolekande- 
töö riigi oma tundu
valt. Suurejooneline, 
riigi poolt toetustega 
varustatud Punase Ris
ti organisatsioon oma 
hospitalide, kodude ja 
barakkidega ei suuda 
võistelda katoliku or
dude imposantsete ra
vilatega ja hoolekodu- 
dega. Ka avalikud haig
lad saavad vaevalt 
võistelda katoliku hos- 
pitalitega.
kanne haigete eest on 
hiljuti viinud sellele, et 
on korraldatud eri 
ringhäälingu ettekan
deid haigete jaoks. Neil 
ettekanded on ühelt
poolt sihiks haigeile 
pakkuda lohutust nen
de kannatusis, teiselt- 
poolt aga ka ringhää
lingu kuulajate organi
seerimine haigete abis
tamiseks.
kümne kuu jooksul või
di nii juba abistada 
10.000 haiget. Äsja or
ganiseeriti 
hääks 
serte.

Suur on ka kiriku

Poolat loetakse üldiselt katoliiklikuks maaks. 
Küll on umbes 32 miljonist elanikust 75% kato
liiklasi, kuna 10,6% on õigeusklikke, 3,8 % pro
testante ja 10,5% juu
te. Kuna aga õigeusuli- 
sed elavad peamiselt 
maa lääneosas ja kul
tuurselt on madalamal 
astmel, juudid on levi
nud üle terve maa, siis 
katoliiklased annavad 
tegelikult maale usuli
se ilme.

Kiriklik hierarhia 
koosneb kahest kardi
nalist (vürstpriimas 
Hlond Poznanis ja kar
dinal Kakovski Varssa-

/ m-t

vis), kolmest mitropo- 
liidist, viiestteistküm- 
nest diötsesaanpiisko- 
pist, 20 abipiiskopist ja 
ühest sõjaväe piisko
pist.

Hoole-

Kuigi katolitsismi osa 
Poola avalikus elus
alati oli suure tähtsu
sega, siis see tähtsus on 
viimaseil aastail selgelt 
kasvamas. — Selle kas
vava tähtsuse väljen
duseks on L u b 1 i n i 
katoliku ülikoo- 
1 i asutamine ja suurus.
Ta on asutatud kato
liikliku erakapitaliga ja 
oma suurejoonelise or
ganisatsiooniga ja oma 
uuesaegse teadusliku 
tööviisiga rahva eh
teks. Keskkoolinduse 
alal kirik peab üleval
terve rea eragümnaasiume, missugustest jesuii- Üksikasjade vaatlemine 
tide gümnaasium Chyrovis, benediktiinlaste güm- Juhime ainult tähelepanu katoliku kirjanike ühin- 
naasium Rabkas ja Lublinis, naisgümnaasiumid gule, mille eesotsas on endine minister krahv VL.

■

Viimase

haigete 
ka soovikont-

H. Lm. Primas August tilond.
osa pressi ja kir
janduse 
viiks siin liiga kaugele.

aladel.
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võimus ja vaimustuses, et ta suudab maailma 
pöörata ümber ja viia Kristuse juure. Noorest 
saadik elas temas vaimustus suurte asjade jaoks. 
Ja kuna Jumal teda kutsus, ta andus suurmeel- 
selt Jumala tööle. Kõrbe üksilduses ta valmistas 
end ette. Siin ta katsus läbi teed, mida mööda ta 
pidi käima.

Ja kui siis oli tulnud tema aeg, siis ta astus 
üles Jordanis ja kõrbes. Tema hääl oli nagu 
„hüüdja hääl kõrbes", nagu lõvi hüüdmine, hüüd
mine, mis äratas unest kõik uinujad. Ja tema sõ
nad süttisid südames, sest nad olid õnnistatud 
kõrbe ohvrielu läbi, õnnistatud palvete läbi, mis 
loetud vaikseil öil ja üksildasil päevil. .Pole ime, 
et nad süttisid südames ja tegid kaineks, panid 
mõtlema: „Siis rändas Jeruusalem, kogu Judea 
ja terve Jordani maa tema juure välja". Kõigist 
rahvakihtidest tuli neid, pööras ümber ja laskis 
end ristida.

Ja kuidas ta end rõõmustas, kui ta sai näha 
seda, kelle tulekut ta oli kuulutanud. Kuidas oli 
ta küll õnnelik, et võis viidata sellele, kelle täielise 
suuruse ta ära tundis, kelle kingapaela lahti
päästmiseks ta end ei pidanud vääriliseks. Oh, 
kui õnnelik ta oli, et teda tehti vääriliseks valama 
ristimisvett selle tulija pähe, kes kuulis taevast 
häält: „See on minu armastatud poeg".

Ta teadis küll, et nüüd see pidi kasvama, tema 
aga kahanema. Ta teadis seda ja tahtis seda.

Kuid ometi ta lootis, et ta võis veel edaspidigi 
tõsta oma häält, inimeste äratamiseks ja nende 
toomiseks Kristuse juure. Ja tema agarus oli vii
nud ta isegi kuninga paleesse. Ja siingi ta tõstis 
oma häält: „Sul pole lubatud". Kuid vihane pilk, 
käsk, ta on köidikuis vangitornis. Süütus vaevleb 
pimedas kongis, kuna patt pehmeil sulgpatjul 
priiskab. Õigus on köidikuis, kuna ebaõiglus hõi- 
rib, triumfeerib.

Ja kuidas rõõmustasid tema vaenlased Jeruu
salemmas. Neile oli tema edu alati pinnaks sil
mas. Kuid nad kartsid rahvast, mis oli tema poole 
hoidmas. Nüüd oli keegi teine toimetanud ta kõr
vale. Kuidas nad küll kaotanud julguse ja muutu
nud segaseks ning küsisid kartlikult: ,,Mis peame 
tegema?"

Mis ta pidi ütlema? Kas ta teadiski seda ise? 
Kas ei tulnud ka teda kiusama kahtlused üksikuil 
päevil ja vaikseil öil? Miks kõik see?

Väljas vangla juurest möödus inimeste karja
sid. Kas nad teadsid selle tunni tõsidust? Kas nad 
teadsid, et see oli nende keskel, keda oli tõotatud, 
see, kes „hoidis käes viskelabidat haganate eral
damiseks nisust?" Muretult liikusid nad edasi. 
Tal oli nii kange himu neid üles raputada nende 
muretusest, neid valmistada ette otsustamise tun
niks, neid viia Kristuse juure. Ja nüüd ta oli seo
tud. Miks?

Ja tema mõtted rändasid tagasi piki tema elu
päevi. Talle meenus tema noorpõlv, meenusid 
noorpõlve sõbrad. Need olid läinud oma harilikku 
rada, olid leidnud elukutse, asutanud perekonna 
ja olid õnnelikud — ja tema, kellel oli olnud nii 
kõrgeid ideaale, kes üksikuna oli käinud oma 
eluteed, oli saanud inimeste pilkeks. Ja nüüd ta 
oli vanglas. Miks? Kas ta oli käinud õiget teed?

Sobanski. Ühing jaguneb kirjanduslikku ja aja
kirjanduslikku harru. Igal aastal peetakse Kato- 
vitzi piiskopi Adamski juhatusel kongressi, millel 
antakse juhtnööre ning kus järgneb aktuaalsete 
küsimuste arutamine. Pääleselle on olemas kato- 

Tiku poola pressiagentuur. — Eriti katoliiklikest 
tegevkirjanikest tuleks mainida dramaatikut 
prof. K. H. Rostvorovskit ja romaanikirjanikutar 
Kossak-Szatkovskat. Mõlemad on Nobeli auhinna 
kandidaatideks.

Uuemas ehituskunstis torkab silma 
Jeesuse Pühima Südame basiilika Varssavis. — 
Tänuks Poola taassünni eest ehitatakse parla
mendi poolt Varssavis kirik Jumaliku Ettenäge
vuse auks. Samuti ehitatakse tänuks ranniku 
taasvallutamise eest Gdynia kaljurannikule mere- 
basiilika, mis peab silma paistma juba kaugelt.

Jah, just parajasti on käimas aktsioon, Vene- 
Poola piiri ääre sõjaväe abil ehitada riste ja ka
beleid piki piirjoont. Paljudes neist kabeleist süü
datakse öösel valgus, mis Vene alale on kaugele 
nähtav. Usklik poola rahvas püüab sel teel oma 
vene vendi usus kindlustada.

Juhitagu veel tähelepanu 
gaile tähtsaile katoliikliku elu 
avaldusile. Kõige silmapaistvamaks meele
avalduseks oli Kristuskuninga kong
ress, mis kardinal Hlondi protektoraadi all 
möödus hiilgavalt. — Augustikuul toimus umbes 
120.000 katoliku õpetaja poolt Czestochovis ma
nifestatsioon. See lõppes piduliku tõotusega, 
noorsugu kasvatada ristiusu vaimus.

Septembri lõpul peeti säälsamas suurt poola 
rahvuslikku meeste palverännakut. Um
bes 100.000 katoliiklikku meest oli tulnud kokku. 
Nad andsid kuulsa Jumalaema pildi ees tõotuse, 
kõigi jõududega püüda saavutada seda, et elada 
tõsikristlikku elu, kaitsta ristiusu põhimõtteid ja 
töötada oma ligimese hääolu kasuks.

Septembri keskpaigas oli Varssavis kato-
õppekongress. 

Käsiteldi teemat: „Katolitsism sotsiaalse õigluse 
teostamisena." Sarnlevaid kongresse tuleb pida
misele talve jooksul teistes poola linnades. Püü
takse eelkõige intelligentsi üles kutsuda sotsiaal
sele koostööle.

Nii pulseerub kõikjal katoliiklikus Poolas uus, 
jõurohke elu.

mõnin-
meele-

liiklik-sotsiaalne

Vanglas.
Jutlus.

Johannes vanglas, Issanda julge elekäija, või
mas jutlustaja kõrbes on vangistatud, koormatud 
ahelatega. Ja meie teame miks. Tema, kes ei hoo
linud isikuist, kes kõrgeile Jeruusalemma nõuni
kele ütles samuti tõtt nagu lihtsõdureilegi, polnud 
kartnud astuda kuningas Herodese ette ja talle 
ütelda: ,,Sul pole lubatud omada oma venna 
naist". Aga Herodes ei sallinud seda keelt. Ja nii 
Johannes pidi vaevlema vangis.

Ja tal polnud kerge. Ta oli ju veel noor, ainult 
vahest pisut üle kolmekümne aasta. Ja ta oli seda 
mõtelnud ju nii hästi. Ta oli uskunud oma tegu
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Küsimusi selle järele, kas oleme talitanud õigesti, 
kas oleme õigesti täitnud oma kutse elu jaoks. 
Ma ei mõtle siin seda, kas oled hää ametnik kon
toris, hää perenaine perekonnas. Ei, siin mõtlen 
sinu inimese kutset. Kas sa inimesena, kristla
sena oled niisugune, nagu seda sinult ootab Ju
mal?

Ja kuigi Jumal teda oli kutsunud, kas ta oli 
õigesti aru saanud Jumala kutsest? Kas see oli 
õige, et ta oli käinud oma teed otse, hoolimata 
oma saatusest? Kas ta oli teinud õigesti, kui ta 
inimestele oli ütelnud kogu tõe? Kas polnud vaja 
arvestada inimlikku nõrkust? Kas polnud parem 
ütelda pool tõtt? Ja kas ei pidanud tegema vähe
malt kompromisse suurte ja vägevatega? Ja kui
gi ta oli teinud õigesti, miks ei tulnud talle abi? 
Miks ei aidanud teda too võimas, kelle tulekut ta 
oli kuulutanud? Kas see poleks võinud teda ker
gesti vabastada? Ja kui ta seda ei teinud, kas see 
polnud tunnuseks, et ta polnud käinud õigel ra
jal?

Johannes ei kogenud asjata kannatuse ja ük
silduse tunde. Kristus ise tunnustas tema elu ja 
tema elutööd. Ta ütles tema kohta: „Nende seast, 
kes on sündinud naisest, ei ole tärganud suure
mat kui Ristija Johannes" (Matt. 11, 11).

Miks kiidab teda Issand? Milles seisneb selle 
suurima inimlapse suurus?

Ta ei o 1 e pilliroog, ütleb Issand. Ta pole 
keegi, kes riputab oma mantli tuule suuna järele. 
Ta on seisnud kindlalt ja püsivalt. Ja seega ta te
gigi õigesti. See oli õige, et ta kuulutas tõtt, ter
vet tõtt, hoolimata isikust.

Ja ta pole m õ n u 1 e j a. Tõsise mehena ta on 
saanud aru tervest elu tõsidusest. Ta on enese

Kõik need küsimused haarasid teda üksildasil 
päevil ja unetuil öil. Ta ei teadnud teist nõu, kui 
saata oma jüngreid tema juure ja lasta küsida 
temalt: „Kas sina oled see, kes peab tulema või 
kas peame ootama kedagi teist?"

Kas meie kõik ei sarnle vahest Johannesele0 
Kas meie pole vahest oma kahtluste ja küsimuste 
vanglas kinni, oma kannatuste ja oma häda vang
las? Meie kõik meie preestrid ja ka teie.

Või kus oleks preester, kes on võtnud tõsiselt 
oma kutset ja pole veel peirinud, pole veel koge
nud sääraseid tunde? Need on olnud pettumuse 
tunnid. Kui preester on kannud kõik oma aated 
inimeste juure ja inimesed pole temast saanud 
aru! Kui ta noorsoole on töötanud, noorsoo eest 
palvetanud ja ohverdanud, et seda noorsugu viia 
Kristuse juure ja peab lõppeks siiski kogema, et 
see noorsugu eemaldub Kristusest! Kui ta inimes
tele tahab viia rõõmusõnumit, ja inimesed rõõmu
sõnumit ei taha vastu võtta! Kas sääl ei ärka te
mas mälestusi tema noorpõlve seltsimeestest, kes 
on läinud mugavat teed ja on saanud õnnelikuks? 
Kas oli see õige, käia üksildast teerada?

Ja kuigi see oli Jumala kutse, miks Jumal pole 
aidanud? Miks niipalju pettumusi, miks nii palju 
tagajärjetust? Kas tasub üldse inimestele ütelda 
kogu tõtt, kas ei peaks nendega olema kaastun
net, sõlmima kompromisse? Missugusele preest
rile poleks üksilduse ja pettumuste tundidel iialgi 
tärganud sääraseid küsimusi, selliseid kahtlusi?

Ja teie kõik? Kas pole mitte iga inimene kuski 
ja kellelegi Kristuse eelkäija? Ema lapsele. 
Ja kui siis see laps ära pöörab Kristusest? Kas 
siis ei tärka ka küsimusi, kas olen talitanud õi
gesti, kas olen alustanud oma asja õigesti? Kas 
tohtisin üldse saada emaks, kasvatada lapsi? — 
Ja kuigi mul juba oli parim tahtmine, miks ei 
aidanud Jumal?

Ja abikaasa mehe juures? Ka tema peab viima 
oma mehe Kristuse juure. Ja kui kõik tema vae
vanägemine mehe usuliseks häälestamiseks, tema 
Kristuse juure viimiseks ebaõnnestub? Kas siis ei 
tärka jälle kahtlusi, kas olen ka talitanud õigesti, 
ja kui nii, miks Jumal ei aidanud?

Ja õpetaja ning kasvataja? Kas ka neile ei tule 
selliseid küsimusi ja kahtlusi? Ja meie kõik, kes 
oleme kokku puutunud inimestega, kellele meie 
oleksime pidanud saama juhtideks Kristuse juure 
ja pole selleks siiski saanud! Ja see on hää, et 
meile kõigile aeg-ajalt kerkib sääraseid küsimusi.

salgamise, enesevalitsemise mees, kõrbe ja selle 
üksilduse päiksest pruunistunud poeg. Kõrve on 
teinud ta julgeks ja tugevaks, enesesalgajaks ja 
karastatuks.

Ta oli tõeliseks prohvetiks, tõe 
kuulutajaks, kes on annud tunnistust maailma 
ees, kes truult on teostanud Issanda eelkäija ame
tit. Õnnistegija tunnustab teda. Ta ütleb „jah" 
selle mehe-ja tema elutöö kohta.

Kui väga see Issanda tunustus pidi küll õnnes
tama meest vanglas? Kuigi ta ei saa täiel mää
ral aru Jumala teist, nüüd ta on lohutatud. Tulgu 
mis tuleb. Kristus on tunnustanud tema elu ja 
tema tööd. Sellest piisab. Nüüd ta pole elanud 
asjatult!

Kas Kristus võib ka meie kohta ja meie elutöö 
kohta ütelda „ja"?

Kas ta võib ütelda ka meie kohta, et me pole 
pillirood. Või kas meie oleme niisugused, kes ripu
tavad oma mantli tuule järele? Kristlased kirikus 
ja paganad elus? Palvetajad siin ja pilkajad väl
jaspool? Kes on hääd häädega ja halvad halba
dega?

Kas ta võib ütelda ka meie kohta, et me pole 
mõnulejad, et me pole lodevad? Või kas oleme 
himude võimuses? Kas oleme laisad ja lõdvad 
hääde tegude jaoks?

Kas ka meie oleme tõelised prohvetid? Kas 
oleme Jumala inimesed, tõe kuulutajad, kes anna
vad tunnistust Jumala eest? Ja meie kõik peame 
tunnistust andma Jumala eest.

Meile on hää, kui ka Kristus võib ütelda „jah" 
meie elutöö kohta, kui ta meid ja meie tegevust 
tunnustab, siis on meil hää. Kui ka siis meie elu 
juhtub olema raske, kui pettumusi ja tagajärje- 
tusi veereb meie teele,jah, kui meie elu peaks lä
bima viletsuse orgudest, isegi kui ta peaks suu
buma vanglasse ja giljotiinile, kõik see ei tee viga. 
Kui Kristus meie elu kohta ütleb jah, siis me pole 
elanud asjata.

Ja kui meie elus kõik ei peaks olema Jumala 
tahtmise järele, siis tahame sel jõulude, Kristuse 
tulemise ettevalmistuse ajal oma elu uuesti suu-
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Süiime — meie raadio.nata Jumala poole. Tahame uuesti pürgida sinna 
poole, olla seda ja olla nii nagu meilt tahab Kris
tus. Et ta võiks ütelda „jah", täiel määral „ja" 
meie elule ja meie elutöö kohta, et ka meie pole 
elanud asjatult.

Süüme, südametunnistus — mis see on? See 
on viimane instants kõigi otsuste kohta meie 
mõtlemises, tahtmises ja tegemises. Pole olemas 
autoriteeti, millel oleks õigus välja astuda süüme 

otsuse vastu; sest kus on kõnelenud südametun
nistus, seal on kõnelenud Jumal! Jumala sõna on 
aga lõplik ja ta on alati kehtiv ja kõigis oludes.

See on ruttu öeldud. Seal poleks ju kahtlust 
ja ebakindlust. Oma usulistes ja teistes raskusis 
oleks sel juhul vaid vaja lülitada ühendus sise
musega, ja kohe kostaks, kuigi mitte häälekõven- 
dajas, ometi aga selgelt ja kõlavalt, vastus kõigile 
küsimusile ja kahtlusile.

Jah, vastus tuleb kiiresti ja ilma igasuguse 
kõrvalhelita! Ainult pole süüme Jumala 
enda hääl. Ta on inimlik aparaat, 
millega me Jumala hääle kinni 
p ü ü a m e ja selle võime teha kuuldavaks. Apa
raat — meie hingeline olustik — peab aga 
õieti töötama. Ja meie peame olema tahtli
kud ja võimelised — kuulamiseks.

See ongi raskus! Ja seal näib enamasti olevat 
takistus! Aparaat ei tööta õigesti. On olemas 
segadusi ja rikkeid. Elame kõlblashingelises nüri
duses, mis saatmisile ülevalt enam õieti ei rea
geeri. Meie pole enam küllalt vastuvõtuvõime- 
lised peenete lainte mõjutustele, mis igavese 
atmosfäärist võnguvad ajalikku. Meie hing on 
antenniga maaühenduses, ja vastuvõtutraadid 
taeva on liiga lühikesed. Kuidas võib sealt too 
„võnkering“, püha pinge meie sees, tekkida, mille 
läbi süümet ergutatakse ja nõnda helisema pan
nakse.

E P

. Vaimne murrang Ameerika protestantismis.. .
„Ameerika krislike kirikute teadeteleht" toob 

kirjutuse vaimsete muutuste üle Ameerika pro
testantismis. Praeguse arengu silmapaistvama 
tunnusena kõneldakse sääl „neosupranaturalismi“ 
poole kaldumisest, seni valitseva liberalismi vastu. 
Kuna endine vana liberaalne, vabameelne vool olu
liselt oli mõjutatud Albrecht Ritschli ja Adolf Har- 
nacki poolt, toetub uus kool Karl Barth’ile ja Emil 
Brunner’ile. Ta tähendab ristiusu üleloomuliku 
iseloomu taasavastamist. Seepärast ta viib põhi- 
usuteadusele uute aluste rajamisele, mis libe
raalse voolu poolt peagu hoopis jäeti hooletusse. 
Küll leiab Karl Barth ainult piiratud tunnusta
mist oma äärmiselt üleloomuliku suhtumise pärast, 
mis liiga palju kitsendab inimese aktiivset kaas
tööd 1 unastustegevuse juures. Kuid see jääb 
ometi tema teeneks ka Ameerikas liberaalse voolu 
vastu anda otsustavat lööki.

Barthi voolu silmapaistvaimaiks esindajaiks 
nimetatakse professor George W. Richards, 
„reformeeritud kiriku" teoloogilise seminari rek
torit ja professor Reinhold Nieburi „Union Theo- 
lological Seminary’st". Professor Richards süü
distab oma äsjailmunud teoses valitsevat liberaal
set kooli eelkõige seepärast, et ta hävitab üle
loomuliku ilmutuse ja nõnda ristiusu olemust, 
mille kaitsmist ta teeskles. Reinhold Niebuhr on 
oma rohkearvulise usulise kirjanduse kaudu tub
listi mõjutanud noorsugu. Teine kool, mis samuti 
tagajärjekalt võitleb liberaalse voolu vastu, on 
W. M. Horten’i poolt ellukutsutud ,,realistlik 
vool". Tema teos „Realistlik usuteadus" püüab 
leida keskteed Barth’i supernaturilismi ja vana 
kooli aktivismi vahel. — Igatahes on tagasipöör
dumine üleloomulikule ilmutusele laiades ameerika 
protestantismi ringes huvitavaks ajamärgiks.

Kuid ka siis, kui aparaadiga meie hinges kõik 
oleks korras, pole veel siiski kõik tehtud. Peame 
ka kuulama. Peame välja lülitama iga teise 
saatja: mured, ebameeldivuse, äri, tegevuse, ja 
need paljud kõrvalhääled lõbustusist ja naeru- 
väärilisusist, mis meile kunagi ei anna rahu.

Peame kord saama täitsa rahuliseks! Peame 
välja astuma igapäevase elu sekeldusist ja rä
gastikest. Peame sisse minema, eenma, üksil
dusse, mis on hinge toiduks. Igapäev vähemalt 
viieks minutiks, ja siis peame kuulama. Siis kuu
leme imelisi helisid.

Kuuleme püha kontserte, milliseid mängitakse 
Jumala armu taevase orkestri poolt ja seda kan
takse üle kogu taeva kaitseinglite poolt. Nad tõs
tavad hinge üle maa uduste madalikkude, juma
liku harmoonia ilusse. Nad teevad hinge vastu
võtlikuks kallihinnalistele kinkidele, mis on ära
tundmised ja õnnenaudingud, mis helde Isa on 
peitnud meie jaoks tähtede taga.

Kuuleme loenguid salapäraseist sidemeist, mis 
ka meie kõige pisemate mõtete vahel, tahteaktide 
ja tegude vahel ja kogu suure looduse sündmus
tiku vahel ja rahvaste ja inimeste elus olelevad. 
Meile hangitakse sääl äratundmisi ja õpetatakse 
tarkusi, missuguseid pole lugeda kuski raamatus 
ja mäherdusi ei saa kuulda kellegi inimese käest.

Ja saame teateid. Teateid olude kohta sääl 
sees, teatud asjade kohte eile õhtust, koosolekuist

„Kristus Genfis".
Violet Oakley USA’st, kujutavate kunstide 

kõrgemaid tütreid, on maalinud pildi „Kristus 
Genfis". Juba tiitel reedab missugust programmi- 
maalitsemist peab kandma süütu lõuend. Taustal 
„Mont Blanc", esiplaanil stseen kannatusajast. 
Kristus peseb oma jüngrite jalgu. Kuid jüngrid 
tulevad meile ette veidi tuttavaina. Seal pole ära 
tunda Peetrust, Johannest, Jakobust, vaid — Sir 
Austen (kuigi ilma monoklita), krahv Apponyi, 
Paul Bancour, Briand ja nii mõnigi teine au
väärne nõunik. Miss Violet on siis tõesti uskunud, 
et need härrad on Kristuse kaasaegsed jüngrid, 
kui Kristus 1918. a. oleks jälle maa peale tulnud. 
Ja keda siis õieti peaks portreteerima Juudasena, 
kas vahest seltsimees Litvinovi? Kas on küll või
malik, Genfi rahvasteliitu tema praeguses tege
vuses näha kristliku moodustisena?
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Katoliku Kiriku võlu.meie hinges, missuguseid peavad sääl viha, kätte
maksu, vale, kadeduse, alatuse, seesmise ebapuh- 
tuse jne. vaimud, kusjuures võetakse teatud reso
lutsioonid, mis ka teostatakse.

Imestame, kui saame teada, mis sääl kõik sün
nib. Ja kogu sellest pole meil enne peagu sugugi 
olnud aimu. Ühte ja teist kuulsime küll juba kui
dagi viisi kaudselt, kuid kogu selle lärmi juures 
meie ümber sellele ei pööratud tähelepanu. Meie 
ei pidanud kõike seda nii tähtsaks. Aga nüüd, kus 
asi on läinud juba nii hulluks! Et midagi oli kor
rast ära, seda me juba aimasime. Aga kogu selle 
pääle me polnud ometi ettevalmistatud.

Ja meie kuuleme veel midagi. Loosun
geid, ülesandeid, juhiseid ja üsna selgeid käske! 
Vahel meie ei teadnud, kuidas asja ajada. Kas 
peame sõlmima selle sõpruse, kas peame katkes
tama nood suhted, kas peame naabrile appi tõt
tama, kas peame 200.— krooni tagasi andma, 
kas peame sellest ühingust välja astuma, kas 
peame majateenijaid kohtlema paremini, kas tu
leks maksta korralikumaid palku, kas peame loo
buma võistleja porrivedamisest, kas tuleks anda 
õigeid kaupu, kas kasutada õiget mõõtu, tagasi 
võtma eilseid alatusi, sama koridori inimesi vai
kides ja armastusega kannatama ... ?

Kas peame abieluga asjad jutti ajama, kas 
korraldame kirikuga suhted?

Seda ja veel muudki korises meie sees juba 
ammu. Aga me ei suutnud iialgi sellest otse jagu 
saada, kuna meil õieti kunagi polnud aega, kuna 
meie käed olid nii täis. Aga nüüd seletatakse 
meile äkki selgelt, otsusta kas nii või naa! See on 
südametunnistuse, süüme hääl, mis oli rääkinud 
juba alati, mis aga päeva askelduste ja õienduste 
ajal ilmaski polnud saanud jaole. Nüüd vaikuses 
aga ei saa lihtsalt enam temast mööda minna, 
võib ainult veel tema käske vastu võtta või tagasi 
lükata.

Katoliku Kiriku universalism
Katoliiklus vastab prof. Heim’i järele täna

päeva sugupõlve „universalismile, tungile haa
rata täis aukartust kõigi aegade hingerikkusi ja 
nendesse sisse elada“ (15).

Sõna all ,,universalism“ võib usundlikul alal 
mõista mitmesuguseid asju.

A. . Objektiivne universalism.
Mis prof. Heim mõistab Katoliku Kiriku uni

versalismi all, seda selgitatakse lähemalt sellega, 
et „kõik religiooniajaloo arenemisastmed elavad 
.Rooma Kirikus edasi, nõnda primitiivse animismi 
maagilise väega mana-kujutelud... Isise ja 
Astarta kultus taevaema palveldamises ... helle- 
nistlik-sünkretistliku usundimaailma müsteeriumi 
kultus, Attise, Mithra ja Serapise austamine kirik
likkudes sakrametides.“

„Varemail aegadel peeti neid kokkukuuluvusi 
nagu vastuväiteks Katoliku Kirikule. Nüüd ... 
leitakse just selles Katoliku Kiriku suurust, et ta 
haarab enese alla terve inimese täielikult, kõik 
inimkonna usundlikud otsingud, loodususundi pri
mitiivsest nõidumiskultusest alates kuni juutide 
valju käsuõpetuste usundite ja müstikute peenima 
hingehooldamiseni“ (14).

Siin kirjeldatud universalismile vaadatakse 
nagu sünkretismile, „mis lihtsalt on võt
nud endasse vastu kõik need usuvormid, millesse 
otsivad hinged, inimesed, kunagi on asetanud oma 
usundlikud igatsused ja lootused" (Adam).

Seda sünkretismi, mis kõiki maailma usundeid 
nagu ühendab eneses, ei peeta aga enamalt jaolt 
mitte usundite ühetaoliste, sarnaste ehk võrdsete 
osiste õigustatud ühenduseks, vaid sellele vaada
takse nagu vastuolude kogumile (complexio oppo- 
sitorum), millesse on liidetud iseenesest täiesti 
ühendamatud osised — nõnda siis segu tõest ja 
valest, usust ja ebausust, kristlikkusest ja eba- 
kristlikkusest.

Sellisele katoliikluse iseloomustusele vaada
takse nagu viimaste aastakümnete kestel soori
tatud usundiajalooliste uurimuste tulemusele. Kui 
katoliiklasena lugeda seda iseloomustust, siis on 
lugejal samasugune tunne, nagu näiteks lapsel, 
kes loeb oma ema iseloomustust, mille on kirju
tanud keegi võõras. Säärases iseloomustuses laps 
leiab tõde segatud valega, leiab, et mõned jooned 
on liiga tugevasti esile tõstetud, teised aga kahe 
silma vahele jäetud.

Teadagi ei saa eitada mõnede katoliikluse 
osiste teatavat sarnasust teiste usundite omadega. 
Sijski tähendaks see pinnapealsust, ruttamist üle 
peakaela, kui tuldaks siin otsekohe kõnelema pa- 
ganailt ja juutidelt laenatud ja seega ristiusust 
väljaspool seisvaist osistest. P. K. Prümm on 
kirjutanud teose: „Die hellenistische Welt und der 
christliche Glaube" (Hellenistlik maailm ja risti
usk), milles ta põhjalikkude uurimiste varal näi
tab, kuidas mõnedegi katoliku-usu kommete ja 
väljaspool ristiusku seisvate usundite vormide 
vahel võib küll väline sarnasus olla, aga kui suu-

On olemas inimesi, kes mitte kunagi või väga 
harva kuulavad selliseid süüme saatekavasid, või 
kes ruttu ümber lülitavad, kui asi kipub täba
raks muutuma. Nad ei tohi imestada, kui siis sise
mine hääl ikka harvemini saadab ja viimati täitsa 
lakkab töötamast. See on õudne hinge seisukord! 
Jumal vaikib! Siis algavad juba põrgu eesõued. ..

Või süüme ikka ebameeldivamaks muutuvad 
juhtnöörid saavad nii võltsitud ja vassitud, et vii
mati tuleb välja peagu just vastupidine. Siis võib 
tulla julm kättemaks, neim. Südametunnistus an
nab nüüd ise vale loosungeid ja eksitavaid käske! 
Neid peab küll ka teostama, aga sellest tuleb hä
da ja kibedaim kannatus. Sageli see tuleb tervete 
ühiskondade, rahvaste ja aegade pääle. Ükski 
kättemaks pole nii verine ja kuulmatu, kui alali
selt kurjasti koheldud südametunnistuse oma! 
Jumal hoidku meid selle eest!
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Nr. 12

resti erineb siiski nende kommete usundlik mõte. kirikuiks. Kas võib seda siis kirikule panna 
Nõnda ei tohi Katoliku Kiriku ..universalismi1' pahaks? Ja mis siin tehtud, on sümboolne selle 
ühekülgselt mitte liialdada, väidates seejuures, et kohta, mis on toimunud teistelgi kultuurialadel, 
kõik usundid — nii väga kui nad ka erinevad üks- Ja ometi ei või siin paganausu algeist juttugi olla. 
teisest ja omavad üksteisele vastukäivaid vaateid Kunst, teadus, kultuur ei ole iseenesest ei paganli

kud ega kristlikud. Kuid neid võib niihästi 
paganlus kui ka kristlus ehitada oma usundliku 
maailma hoonesse.

See on seda ennem võimalik, et kristliku veen
dumuse järele on kõik tõelised väärtused kõigil 
aladel oma ürguselt lõppude lõpuks ikka pärit 

Ei ole ju Jumalast, et need väärtused on Jumala (Plato) 
aadete teostused. Ja kuna kristlus jaatab kõike 
seda, mis on hea ja kaunis ja üllas, jaatab kõiki 
väärtusi, kõiki Jumala mõtteid, kus iial ta leian 

..täitmine11 neid teostunutena, siis oli see ka ehtne kristlik 
(Matt. 5, 17). See on maksev mitte ainult Juudi universalism, kui Katoliku Kirik üldse ei 
usundi kohta, vaid teatavas mõttes ka paganluse kõhelnud neid väärtusi endasse vastu võtmast ja 
kohta. Kuigi mõnegi väärõpetusega segatuna, lei- nende teenistusse astumast, kus iganes ta leidis 
dub ometi ka paganausundites teatavaid tõe- neid eest. 
raasukesi. Neid tõe algosiseid võis kristlus loo
mulikult võtta enesesse vastu. Sest ,,kristlus on 
kõigi väärtuste jaatamine, kus iganes need väär-

— elavad siiski Katoliku Kirikus lihtsalt rahuli
kult koos üksteise kõrval, usk ebausu kõrval, tõde 
vale kõrval, Kristuse õpetus paganausu vaadete 
kõrval. Kes nõnda vaatab asjadele, see otsustab 
nende üle vääriti.

Ja siiski on tõsi see- et Katoliku Kiriku 
universalism on olemas.
Kristus ilma pikema jututa kõik usundid kui läbi 
ja läbi pahad kõrvale heitnud, nõnda et nendest 
midagi ei jää järele. Kristus ei ole mitte endiste 
usundite hävitamine, vaid nende

B. Subjektiivne universalism.
Veel teiseski mõttes prof. Heim kõneleb Kato- 

tused ka leiduvad, olgu taevas ehk maa peal11 liku Kiriku universalismist: „Kirik laskub alla 
(Adam). Juba hing on oma loomult kristlik Jumalat otsiva inimese juurde, olgu selle haridus- 
(anima naturaliter christiana). lik tase milline tahes .. . Kuna protestantlus eitab

Selles mõttes leidub peaaegu igas usundis tea- inimeses paljutki, ütleb Katoliku Kirik kõige 
tavaid põhitõdesid, mis nimelt kui tõed leiavad ka kohta, mis inimeses leida, oma ,,jaa“. Ta jaatab 
kristluses jaatamist. Seepärast võis ka Paulus kogu inimest.11 Teises kohas prof. Heim kõneleb 
oma jutluses Areopaagil naalduda juba olemas
olevatele usundlikele kujuteludele. Selles mõttes 
on siis ka kõik usundlikud ..tõed11, mida inimesed 
tundsid juba enne Kristust, läinud ristiusu sisse.
See on ju seesama Jumal, kes enne Kristust end ja rajanud oma riigi kõigi inimeste jaoks. Järeli- 
ilmutas mitmesugusel viisil ja kes nüüd ilmutab kult peab Kristuse Kiriku universalism kujunda- 
end Kristuses. tud olema nõnda, et Kirikus leiduks ruumi kõigile

Kuid mitte ainult mõned üksikud põhitõed ei inimestele, ruumi lihtsatele inimestele ja ruumi 
ole leidnud teed kristlusesse, vaid sinna on võetud haritlastele, ruumi rohkem mõistusepäraste kal- 
väljaspoolt vastu ka teisi väärtusi. Nime- duvustega ja rohkem tundeliselt häälestatud isi- 
tame siin ainult Juuda rahva usundlikku kirjan- kutele, ruumi madalamal ja kõrgemal kultuuri- 
dust, mis on isegi Piiblisse võetud vastu. Võima- tasemel seisvatele rahvastele, 
lik, et ka teised mitmesuguste rahvaste usu- Kui see oleks tõsi, mis prof. Heim ütleb pro- 
kombed on avaldanud oma mõju kristliku kiriku testantluse kohta, et viimane on ühe, täiesti 
riituse, tavandite arengule. Kus aga iganes on kindla inimtüübi usund, siis oleks sellega otsus 
leidnud siin aset mõjustus väljaspoolt, seal on ikka protestantluse kohta tehtud. Sellega üksi juba 
olnud tegemist vanade kommete tõeliku ristiusu- oleks tõendatud, et protestantlus ei saa olla Kris- 
päraseks tegemisega. Siin on Kirik näidanud üles tüse usund. Sest Kristuse usund peab tingimata 
oma suurt kohastumisvõime ulatust, sallimata olema kehastatud kõigile inimtüüpidele. Kui edasi 
kristlikkude tõdede võltsimist. mööndakse, et Katoliku Kirik ,,laskub alla Juma-

Edasi on ka nende rahvaste kultuurid, lat otsiva inimese juurde, olgu tema hariduslik 
kellega kristlus on puutunud kokku, leidnud teed, tase milline tahes11, siis antakse Katoliku Kirikule 
sissepääsu kristlikku maailma. Olgu siin vaid just selle läbi tunnistus, et tema on see õige- tõe- 
mainitud Plato ja Aristotelese filosoofia, millel line Kristuse Kirik.
kristlikus skolastika filosoofias oli mõõduandev Küll ei ole see nõnda, et Katoliku Kirik „ütleb 
mõju. Edasi meenutatagu Juuda rahva käsu- kõige kohta jaa, mis inimeses leida.11 Ei, tema 
õpetuse usundit, Rooma ja Germaani õigust, mis tunneb inimeses ka paha ja kurja. Kuid selles on 
kõik on avaldanud mõju kristliku kiriku seadus- prof. HeinVil õigus, et Katoliku Kirik jaatab kõiki 
andlusele ja kirikuõigusele. Meenutatagu ka klas- tõelisi väärtusi inimeses ka usundliku elu suhtes, 
sikalise hariduse mõju renessansi ajajärgul, Tema jaatab mõistust samuti nagu tahet ja tun- 
samuti seda mõju, mis ehituskunst, maalikunst ja deid. Temas leidub ruumi rohkem kainele mehe

wagadusele kui ka rohkem tundelikule naise 
Rooma kirikuist võib leida, ja seda mitte harva, vagadusele. Temas võib vabalt toimida rohkem 

sammaste papiteele, isegi terveid sambaid, mis on aktiivne ameeriklase tüüp, temas leiavad endile 
pärit mõnest paganausu templist. Koguni terveid kodu ka rohkem mõtisklevale, sisemiselt vaatle- 
templeid on lihtsalt muudetud ümber ristiusu vale elule andunud müstikud.

siiski natuke ebajärjekindlalt,,protestant
likest11 ja ..katoliiklikest11 inimtüüpidest usundli
kus elus.

Kristus on toonud oma tõe kõigile inimestele

raidkunst on avaldanud kristlikule kunstile.
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Kuningatari eeskuju.Tarvis on ainult katoliiklikku ordu- 
e 1 u lähemalt õppida tundma, et ise näha ja tun
netada, kuidas siin peaaegu kõik inimtüübid on 
leidnud igaüks oma iseloomule vastava elujärje. 
Siin on olemas eraku tüüp ja seltskonda armas
tava inimese tüüp. On ordusid, kes on keset suur
linna avanud oma tegevusvälja, ja teisi, kes asu
vad mägede üksilduses. On selliseid, kes anduvad 
rohkem palvetamisele ja mõtisklemisele, ja jälle 
teisi, kes pühendavad endid haigete ja vaeste 
eest hoolitsemise tööle. Iga individuaalsus leiab 
siin enesele vastava töö ja tegevusvälja.

Ja see on üheks parimaks tõenduseks selle 
poolt, et Katoliku Kirikus elab ja tegutseb Jumal. 
Meie Jumal on lõpmatu rikas Jumal. Meie Jumal 
on lõpmatu rikas Jumal. Sellepärast ta on loonud 
mitte ainult ühe liigi taimi ja lilli, ainult ühe liigi 
loomi, ainult ühe inimtüübi, vaid lõpmatu suure 
ja rikkaliku kogu igasuguseid liike ja teisendeid. 
Ja nagu ta on nõnda loonud lõpmatu palju inim
tüüpe, siis on see ka tema tahe, et need kõik leiak
sid Kristuse Kirikus endile ruumi, leiaksid endile 
seal kodu.

Et nüüd Katoliku Kirik pakub nõnda ruumi 
kõigile inimtüüpidele, et tema võib olla koduks 
kõikidele, see on tõepoolest „tema suurimaks 
kuulsuse tiitliks,“ see on märgiks tema jumali
kust päritolust, tema jumalikust olemusest. Sel
les mõttes moodustab tema universalism, tema 
võime haarata ja enesesse võtta vastu kõike seda, 
mis on hea ja õige ja kaunis, tõesti külgetõmbe- 
vahendi moodsate inimeste kaasatõmbamiseks. 
Selles mõttes avaldab Katoliku Kirik täie õigu
sega oma võlu ka moodsatele inimestele.

Bayeri kuningatar Maria oli usklik naine. Eriti 
ta austas pühimat sakramenti. Kui tuli ilus suvi- 
aeg, lahkus ta pealinnast, et elada maal. Üksikus 
külakeses, üksildaste mägede keskel, oli tal maja. 
Seal ta veetis kõige meelsamini oma päevi. Ainult 
mõningaid truid teenijaid oli tema juures. Kõik 
toimus väga lihtsalt. Igal hommikul kuningatar 
läks pühale missale koguduse kiriku. Seejuures 
käis ta jala. Ta kandis lihtsat musta kleiti ja 
musta loori. Teiste inimeste keskel ta põlvitas 
pingis ja palvetas hardamalt kui teised.

Ühel hommikul ta nägi pärast missat preest
rit kiriku tulemas. Ta kandis valget pealiskatet 
ja käes oli tal põlev latern. Võis näha, et ta 
tahtis minna haige juure. Kuid polnud näha 
altaripälvija ministranti. Vaimulik oli saatnud 
toatüdruku köstri juure, kuid köstrit polnud kodu. 
See oli heinaajal. Kõik inimesed olid läinud heina 
tegema. Asjatult jooksis tüdruk ühest majast 
teise. Polnud leida kustki ministranti. Kui prees
ter ootas altari ees ja ikka jälle vaatas ringi, kas 
juba keegi tuleb, tõusis korraga kuningatar püsti, 
kartlikult astus ta lähemale ja küsis, mida prees
ter tahab.

„Vana kaevuri Ants mäe taga on surmavoodil. 
Pole aga olemas poisikest, kes võiks mul kanda 
laternat ja kellukest.“

Seal kuningatar haaras laterna, võttis kellu
kese teise kätte ja lausus: „01en valmis".

Koguduse preester ehmus, et riigi suursugu
seim ja kauneim naine tahab talle olla teenijaks. 
„Aga majesteet," ütles ta.

,,Majesteet on seal," ütles kuningatar ja kum
mardus tabernaakli ees. „01en valmis."

Siis preester avas kullatud väravakesed, võt
tis karika pühimaga ja pöördus. Tema ees käis 
kuningatar laterna ja kellukesega sügavas hardu
ses. Ta oli langetanud oma pea. Aeg-ajalt ta 
pani kellukese helisema. Hõbedane helin sulas 
päikesepaistelisse hommikusse. Nad läbistasid 
vaikse küla. Uste ees põlvitasid raugad ja vanad 
emakesed. Üks ütles teisele: „Vaat’ kunin
ganna!" Nii nad saabusid põllu ääre ja sammu
sid üle niitude, kus pere pere järele oli tegemas 
heina. Viimati jõuti mäele. Ja vaata, rahvast tuli 
igast kandist. Nad jätsid oma töö kus seda ja 
teist ning järgnesid preestrile, kes kandis kõige 
pühamat. Mehi, ja naisi ja lapsi oli selles pikas 
ristikäigus. Kuningatar aga üldse ei vaadanud 
üles. Palvesse süvenenult ta eelnes Õnnistegijale 
alandliku teenijana. Kui nad olid saabunud haige 
onnikese ette, kuningatar Maria põlvitas ja las
kis preestri enne sisse minna. Siis ta jäi põlvi
tama, kuni preester oli kuulanud haige patutun
nistuse. Tema ümber põlvitasid head inimesed ja 
palvetasid. Kõigi südameis põles hardus Jumala 
vastu ja armastus uskliku riigiema vastu.

Pärast seda liikus kogu protsessioon tagasi 
kiriku juure. Eesotsas oli kuningatar laterna ja 
kellukesega. Siis tuli preester pühimaga ja vii
mati palvetav rahvas. See oli haarav oivaline 
pühitsemine.

E. P.

Usu vastasus on ebaameerikalik. Paljude valit
suste usuvastase meeleolu ja häälestuse tõttu meie 
päevil üks ameerika leht avaldab huvitava loetelu 
ameerika riigipeade ütelusist, mis nimetavad usu
vastasust ebaameerikalikuks. Ekspresident Theo- 
dore Roosevelt väljendas 13. oktoobril 1915: „Iga 
poliitiline liikumine, mis on sihitud kellegi üksik
isiku vastu tema usulise veende pärast, on amee
rika põhimõtete ja seadmiste raske rikkumine. 
See on alatu, taga kiusata kedagi meest tema usu 
pärast."

Ekspresident William T. Taft 20. detsembril 
1924: ,,Pole olemas midagi nii põlastusväärset, kui 
seltskond, mis usulisi vaateid ründab."

Senator Pomerene, Ohio, 12. oktoobril 1915: 
,,Meie ameeriklased omame vaba kõnelemise 
õigust, kuid meil pole õigust halvaks tagarääkimi
seks. Meil on vaba ajakirjanduse õigus, kuid meil 
pole laimamise õigust. Meil on olemas südame
tunnistuse vabaduse õigus, kuid meil pole õigust 
teiste uskude needmiseks."

Abraham Lincoln: ,,On olemas teatud inimesi, 
. kelle õpetuseks on: Kõik inimesed on sarnased, 

peale neegrite, välismaalaste ja katoliiklaste. Kui 
nad pääseksid valitsema, eelistaksin välja rän
nata, kus ei teeselda vabaduse armastust, vaid 
kus despotism valitseb avalikult, aga mitte teesk
leva salalikkusega liitunult."
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Nüüd te mõtlete vist küll kindlasti, et kunin
gatar Maria Jumalale on näidanud üles suurt au. 
Kuid kuningatar mõtles teisiti. Ta mõtles, et see 
oli palju enam suureks auks talle endale, teenida 
armsat Jumalat.

sest rohke õnnistus ja kasu, mis on toonud see 
keeld kirikule, ei lakka kaalumast, hoolimata 
siin-seal esinevaist üksikute nõrkade preestrite 
eksimusist.

Jumalariigist.Ühe New-York’i ajalehe toimetusliige avaldab 
paavstile au. Ühe juhtiva mittekatoliikliku New- 
Yorgi ajalehe ,,World-Herald“ toimetaja vaatle o 
ühes juhtkirjas praegusaegseid usulisi konflikte 
maailmas ja lausub lisaks sellele: „Sisemiselt 
puruksrebitud maailmas nõuab paavsti auväärne 
kuju lugupidamist ja imetelu. Ta on suur, vahva, 
hea inimene, muredega koormatud, vajunud kurb- 
tusse. Kuid oma kõrgest vanusest hoolimata, ras
kest haigusest ja valusaist kannatusist hooli
mata tema julgus ja agarus on nõrgendamatud. 
Helde ja tasasena ta võitleb lõpmatut võitlust 
Jumala au eest, kiriku maailmaseisukoha eest, 
inimliku väärtuse eest. Avarasüdamline ja edu
meelsena, rahu ja hea tahtmise sõbrana, vaeste 
ja põrmusse surutute õiguste kaitsjana, ta näeb 
inimeses midagi kõrgemat kui looma, mis nõuab 
ainult toitu ja ulualust. Kõrgel hoiab ta mõistuse 
ja usu lippu ajal, mil rünnatakse neid mõlemaid 
inimese olemuse iseloomujooni, mis eraldavad 
teda loomast, inimest õilistades . . . Tugevamaks 
kõigest jääb lõppeks ometi usk, Jumalasse, mis 
inimhinge on juurdunud sügavamini igast teist
sugusest usust. Kes julgeb asetada inimese ja 
tema Jumala vahele, selle langemine on otsusta
tud Jumala poolt. Nii kaua, kui inimene on ini
mene, tema surematut hinge ei või suruda ahe
late kammitsasse. Igaveste õiguste ja väärtuste 
eest, mitte ainult katoliiklaste omade eest, vaid 
terve inimkonna väärtuste eest astub välja paavst 
Pius.“

Püha Isa lahkumine Gastel Gandolfost. Oma lahku
misel Gastel Gandolfost Püha Isa pidas lühikese kõne 
oma villa ,,Famiglia’le“. Sääljuures ta ütles muuseas: 
,,Nägemiseni, kõik teie, kui see Jumalale meeldib. Kui 
see meeldib Jumalale, ütleme meie, sest minu vanuses 
peab olema ettevaatlik lubamisega. Oleme oma rebitava 
kalendri viimaste lehtede juures. See kalender on Jumala 
kätes ja seega ta on häis kätes."

Üks Lenini unustatud sõnu. Kommunistliku võimu 
rajaja Venemaal, Vladimir Lenin (1870—1924) ütles lü
hikest aega enne oma surma: ,,Nüüd näen, et olen eksi
nud, mis oleksin pidanud andma Venemaale, oli tosin 
Assiisi Frantsiskuseid."

Tagasi kiriku juure. Maailmakuulus õpetlane, dr. 
Norman Maclaren, embryoloogia professor Glasgow’ üli
koolis, leidis paar kuud enne oma surma tee tagasi kato
liku kiriku. Tema eriaineks oli bioloogia, ta oli Theodor 
HaeckeVi assistendiks. Haeckel on teatavasti kuulsa raa
matu ,,Welträtsel“ autor ja monismi rajaja. Maclaren 
teotses pärast bioloogilises sügavmere jaamas Napolis. 
Pärast kahte teaduslike seltside poolt korraldatud tea
duslikku reisi läbi Alaska ta sai Glasgow’ arstiteadus
konnas õppetooli. Tema teedmurdvad uurimused tegid 
Maclareni teaduslikes ringes laialt tuntuks.

Noorsoo ohvrimeelsus. Inglise noorsooühingud on 
korraldanud itaalia noorsoo eeskujul vabatahtliku loobu- 
muse nädala 10. 17. oktoobrini. Kõik liikmed kohustusid
selle aja jooksul loobuma suitsetamast, kinost ja muist 
lõbustusist. Sel teel kokkuhoitud raha tuleb häätegevate 
otstarvete täitmiseks kasutamisele.

Katolitsismi edu Ameerikas. Ameerika ajakirjandus 
annab teada uusimad kõige huvitavamad arvud ameerika 
katolitsismi edust.

Liikmete arv on peaaegu jõudnud 21 miljonini. 1936. 
aastal tuli veel 223.945 hinge juure. Viimase kümne aasta 
jooksul arv tõusis 2.305.108 võrra. Veel 1785. a. oli 
Ühendriikidel üks ainus piiskopkond, 40 preestrit, 12 kiri
kut ja 80.000 katoliiklast. 1879. a. oli see arv juba tun
duvalt tõusnud, nimelt 63 piiskopkonnani, 5700 preestrini, 
5589 kirikuni, 230 seminarini, 78 kolleegiumini, 577 aka
deemiani, 1958 koguduskoolini, 345 heategevainstituudini 
ja 6.375.680 katoliiklaseni. Tänapäev on olemas 125 kar
dinali ja piiskoppi, 31.649 preestrit, 18.526 kirikut, 22.000 
seminaristi. Üle kahe miljoni lapse käib koguduse kooli
des. Selle juure tuleb veel 325 vaeslaste kodu, 627 haige
maja ja 170 vanadekodu.

30 aastat piibliteksti kontrollimist. 30 aastat tagasi 
määras paavst Pius 10. benediktlastest koosneva komis
joni „Vulgata“ nime all tuntud ladina piiblitõlke kontrol
limise jaoks. See tõlge tuleb peaosadest püha Hierony- 
muse poolt, ja teda kuulutati usu- ja kõlbluseõpetustes 
tingimata usaldatavaks Trienti Kontsiiliumi poolt. Ko
misjon peab kogu teksti hoolikalt läbi vaatama ja juh
tumisi võimalikke pisikesi vigu ja eksimusi kustutama. 
Sellest väljaandest, mis arvatavasti on üle 25 köite suur, 
on nüüd juba kolm köidet käes. Igal teisel aastal peab 
uus köide ilmuma. Umbes 1985. a. on kogu teos valmis. 
Katsutamistööd teevad umbes 20 munka, kes 1933. aasta 
lõpust saadik elavad koos püha Hieronymuskloostris 
Roomas. Kõik on benedektiinkloostrist Clerf’ist Luxem- 
burgist pärit. Teksti kontrollimistöö 
koostöös suures töösaalis.

Eestist.
„ Päevalehes “ ilmus 8. oktoobril s. a. artikkel 

pealkirjaga „Leedu preestrid tahavad naida“. Sel
les kirjutises teatati, et ajaleht ,,Lietuvos Zinios‘‘ 
mõne aja eest väitis, 25% leedu preestreid olevat 
valmis abielluma. Pealeselle 70 preestrit olevat 
juba loobunud preestriametist ja abiellunud. 
10 preestrit olevat tsölibaadi vastu eksimise 
pärast saadetud kloostri. Lõppeks teatati veel, et 
terves maailmas olevat käimas püüded kaotada 
katoliku preestrite tsölibaati.

Selle kirjutuse kohta võime Leedust mõõdu
andvast ja kõrgest kiriku asutusest saadud and
mete põhjal teatada järgmist:

Väide, 25% leedu preestreist olevat valmis 
tsölibaadist loobuma, on vale ja vabalt leiutatud. 
Samuti ei vasta tõele teade, et 10 preestrit tsöli
baadi vastu eksimise pärast olevat saadetud 
kloostrisse. Ainult õige, kuid tublisti liialdatud 
on tõsiasi, et viimaste aastate jooksul rida preest
reid on langenud ära kirikust ja abiellunud; kuid 
need sündmused on aset leidnud suurelt osalt juba 
mõni aasta tagasi.

Katoliku kiriku ja enamiku tema preestrite 
seisukoht jääb ses küsimuses ikka samaks: 
nimelt kindel püsimine tsölibaadi seaduse juures,

sünnib lähedases 
Selleks on vaja päratu suurt 

tehnilist tööd. Kõik vajalikud käsikirjad fotografeeri
takse. Senini sai juba 275 fotokoopia köidet valmis. Kõige 
jaoks võetakse piisavalt aega. Sest kiirus oleks siin kan- 
julik. Valmistatud tekstiosad laotakse Vatikani trükiko
jas. Iga leht käib läbi mitmest uurivast käest. Mungad 
töötavad veel pool sajandit vaikselt ja tähelepanematult. 
Neil on, nagu ütles hiljuti nende abt, tegevus, mis või
maldab selgitada teaduslikult, et jumala sõna säilitamine 
saab oma tasu juba enesest."

Trükitud .Edu* trükikojas Tallinnas, Vene tän. 16. 9. XII. 1937. a.

E
e
s

ti
 R

a
h

v
u

s
ra

a
m

a
tu

k
o

g
u

 d
ig

it
a

a
la

rh
ii

v
 D

IG
A

R


