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!
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#

! Minu! kontemplatsioonide! praktika! kutsub! mind! vääramatu! jõuga! läbi! erakliku! minimalismi!
mentaalsetele!rännakutele,!mis!sobivad!enam!minu!vananevale!füüsisele!ja!kirgastuvale!vaimule.!!
! Oma!otsusega!nr!82/11@IX@2011.a.D.!olin!ennast! reservi! arvanud,! aga!mugav!emeeritus!pole! seni!
kuidagi! õnnestunud.! Õnnestunud! on! läbi! kontemplatsioonide! Teie! ette! tuua! õpetatud! ja! pühitsetud!
vendade!pariteetliku!kolmikvõimu!(ld.!triumviratus)!mudel.!!
! Arusaadavatel! põhjustel! ei! ole!meil! 800! aastat! hiljem! võimalik! täiesti! ajakohastamata! formaadis!
ellu!jääda.!!
! Meenutuseks:! ajalugu! Conventus! Terra!Mariana! (CTM).! Meie! Püha!Maarjamaa! Pärijate! Patroon!
Innocentivs! III!Pontifix!Maximus!oma! taevases! juhtimises!pühendas!selle!maa!siin!Pühimale! Jumalaemale!
Neitsile! Maarjale! läbi! Riia! Piiskop! Alberti! ja! teda! toetava! ja! kaitsva! Püha! Tooli! poolt! kinnitatud!
Mõõgavendade! Ordu! (lad.! Fratres! Militae! Christi)! e.! Ensiferi! Mõõgakandjate,! asutatud! 1202.a.D.! ja!
1237.a.D.! liidetud! Teutooni! Orduga! uue! nime! all! Jeruusalemma! Saksa! Maja! Püha! Maarjamaa! Hospidal!
Liivimaal!(lüh.!Liivi!Ordu).!!
! Vastavalt!1207.a.D.!Piiskop!Albert’iga!sõlmitud!lepingule!kuulus!Mõõgavendadele!1/3!Riia!linnast!ja!
hiljem!1/3!kogu!Maarjamaast.!!
! Nii!on!meie!kaks!ajalootruud!positsiooni!taastatud.!!
! Ajakohastumise! huvides! olen! kolmanda! positsiooni! ette! näinud! Kirikute! Nõukogus! registreeritud!
konfessioonidele.!!
! Kõigi!kolme!haldusala!valitsejad!omavad!võrdseid!õigusi!teha!otsuseid!oma!haldusalas.!Ühisotsused!
kujunevad!läbirääkimiste!tulemusel.!
! Triumviraadi!osapooled!kannavad!Princeps@Triumi!ametit.!!
! Traditsioonitruult!kannab!Triumviraadi!esimest!ametit!Püha!Tooli!alluvuses!Piiskop,!kes!on!selliselt!
Piiskop!Alberti!õigusjärglane.!Tema!kõrval!on!Princeps!Trium!Protector!Oecumenicus.!!
! Mõõgavendade! traditsiooni! kannab! Püha! Tooli! alam,! kelle! suguvõsa! on! Püha! Maarjamaa!
arenguloos! osalenud! ja! asetub! läbi! rüütliau! esimesse! seisusesse,! on! titulaaraadel! ja! kuulub!
immatrikuleeritud!aadlisuguvõsasse.!
! CTM!pärand!on!ühe!ülemaailmse!kristliku!ühtekuuluvuse!taastamise!kohustus,!nii!nagu!varakristliku!
ühtekuuluvuse! vaim! soosis! Püha! Keiser! Constantinus! Suure! kaitse,! millest! sai! esimese! rahuriigi! algus!
Concordia!Christi!Imperium!Romanum.!
! Püha! Maarjamaa! Taevane! Kuninganna! on! oma! maa! pärijatele! andnud! olulise! märgi! läbi! Fatima!
ilmutuse!kolmanda!saladuse,!mille!Johannes!Paulus!II!PP!on!meile!avanud.!
!

OAM#
!

! Meenutuseks:!ajalugu!Ordo!Altaria!Mariana!(OAM).!1995.a.D.!septembris!Travemündes!Saksamaal!
olin!pärast!imelist!hommikupalvust!väljunud!tervisejooksurajale!hotelliesisel!rannal.!Kui!istusin!rannapingile!
puhkama!oli!rand!sel!varasel!hommikutunnil!veel!inimtühi.!Merd!silmitsedes!tundsin!end!korraga!kehatult!
kergena.! Minu! ja! mere! vahele! asetus! nagu! väga! õhulises! pilveovaalis! minule! juba! tuttava! naeratusega!
Jumalaema,!Pühim!Neitsi!Maarja.!Sel!korral!oli! tema!ees!kätel!meile!nüüd! juba! tuttav!OAM! liiliarist!nelja!
punase!südamega!valgete!õielehtede!haardes.!Jumalaema!ei!lausunud!sõnagi,!ainult!naeratas!ja!ma!täitusin!
taevaste!teadmistega!nagu!ikka.!Rist,!mille!Jumalaema!Neitsi!Maarja!minule!ulatas!oli!eriline.!!
! !



!
!
Ei!olnud!sellist!risti!kunagi!varem!kohanud!ja!nagu!on!selgunud,!siis!ei!Teie,!minu!vennad,!ega!keegi!teinegi!
mitte,!kuigi!tegu!on!tagantjärele!hinnates!väga!lihtsa!ja!lakooniliselt!loogilise!ristiga,!mille!Teie!ette!tõin.!!
! Nagu!minule! omane,! ei! kiirustanud! ennatlike! järeldustega! ega! rääkinud! juhtunust! kellelegi! enne,!
kui! jõudsin! Tallinnasse! Peapiiskop! Jaan! Kiiviti! ette! (kolmekuisena! olin! ristitud! EELK@s),! kellega!minul! olid!
juba!varem!väga!head!usalduslikud!suhted!kujunenud.!
! Peagi!sain!kõrge!pühitsuse!ja!kohustuse!Travemündes!ilmutatud!risti!all!alustada!tööd!Maarjamaa!
Konvendi! –! CTM! –! taastamisel.! Risti! väärtuse! devalveerimise! kartuses! olen! julgenud! vaid! 33@e! minu!
hinnangul! väärikat! ordenikavaleri! ordineerida,! nende! hulgas! mitmeid! põlisaadli! esindajaid,! kelle!
esivanemad! on! läbi! aegade! osalenud! Püha! Maarjamaa! arengus.! Kahjuks! kohapeal! resideerivad!
aadlisuguvõsad!puuduvad!pea!täielikult.!Nii!on!tulnud!ordineerida!tituleeritud!aadlisuguvõsade!esindajaid!
väljast,!see@eest!on!kogu!OAM!ordineeritud!vaimulikkond!olnud!teenistuses!siin!Pühal!Maarjamaal!Kirikute!
Nõukogus! registreerunud! kirikute! piiskopid! ja! peapiiskopid,! nende! hulgas! ka! mind! julgustanud! ja!
pühitsenud!Peapiiskop!Jaan!Kiivit.!
! CTM! taastamise! ja! OAM! sünnilugu! on!minu! siin! esitatud! otsusele! lisatud! ainult! selleks,! et! Teile,!
minu!vennad,!minu! isiklikku!vastutuskohustust!meenutada! ja!Teie!vastutust! suurendada.!Nii!kutsun!mina!
OAM! juhtimislaua! taha! lisaks!minu! emand!Marika! Katarina’le! ja! krahv! Ulrich’ile! ka! Teid! CTM! 800@ndale!
juubeliaastapäevale!pühendatud!OAM!asutamisel! !eriliselt!toetanud,!vapralt!ja!pühendunult!OAM!eesliinil!
seisnud!Elector!Princeps!OAM,!Princeps!Trium!CTM!Protector!Oecumenicus!mgr.!dr.!teol.!Ingmar!Kurg!sen.!!
! OAM!on!oma!iseseisva!asutamisotsuse!ja!statuudiga!suveräänne!Ordu.!Poolte!kokkuleppel!on!OAM!
ajutiselt! CTM! juures! asunud.! Reorganiseerimise! tulemusel! on! valmis! iseseisvuma.! OAM@i! juhib! OAM!
Magister! kolmeliikmelise! valitsusega,! Principalia! Clarissima! Domina! Marika! Katarina! ja! kahe! Elector!
Princepci!krahv!Ulrich’i!ja!Cav.!mgr.!dr.!theol.!Ingmar!senioriga.!
! OAM! reorganiseerimise! käigus! palun! aulisel! Heraldik! Hanno’l! ja! aulisel! Castellan! Meelis’el! ette!
valmistada!OAM!Ordeniaadli!matrikkel.!!
! OAM!Magistri!kõrgesti!õnnistatud!ametit!tahan!mina!jätkuvalt!kanda!oma!emand!Marika!Katarina!
ja! Ordeni! Kapiitli! Vanema! Elector! Princepsi! krahv! Ulrich’i! ja! Elector! Princepsi! Cav.! dr.! Ingmar! sen.! toel.!
Minuga!kooskõlastatult! võib!erandkorras!ordeneid!üle! anda!ka!minu!poolt!määratud!esindaja! koos!minu!
poolt!alla!kirjutatud!nõuetekohase!ordenipatendiga.!
! CTM!ja!OAM!reorganiseerimise!käigus!palun!Princeps!Trium!Protector!Oecumenicus!Cav.!mgr.!dr.!
theol.#Ingmar!Kurg!senior’il!paluda!Princeps!Triumi!ametisse!OAM@i!kavaler,!Msgr.!Piiskop!Philippe!Jourdan.!
! Sobiva! kandidaadi! leidmiseni! olen! valmis! kolmanda! Princeps! Triumi! ametit! kandma! oma!
suguvõsaföderatsiooni!esindajana,!kui!ma!võin!Teie!abile!loota,!minu!vennad.!!
! Usun,!et!minu!taotlusliku!askeesi!vaikuses! ja!rahus!on!minu!palve!meie!Jumalaema!Pühima!Neitsi!
Maarja! poole! paremini! kuulda,! eriti! nüüd,! Maarjamaa! Pärijate! Patukahetsusaastal,! kus! usume! Taevase!
Kuninganna!eriliselt!halastavale!palveosalusele.!!
! Tänan!kõiki,!kes!on!CTM@i!rohkem!kui!800@aastasest!ajaloost!20!aastat!minu!suguvõsa@föderatsiooni!
valitsemisajast!minu!kõrval!seisnud.!
! Magister!Generalis!Emeeritus!CTM!ja!OAM!
!

! ! ! !!!!!!!!!! !

!
Ioan!Arendia!Elita!von!Wolsky!koos!oma!emand!Matroon!CTM!ja!OAM!Clarissima!Domina!Marika!
Katarina’ga!
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