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Mõtisklus surmast 

 
 Der Tod ist gross*). Nii õpetas mind minu saksa isa, nii rääkis minu vene 
vanaema. Selline on olnud Esimese Seisuse püha õpetuse moraalne alus 
mäletatavate aegade algusest. 
 Läbi Esimese Seisuse jõudis surma ülistamise igavikuline tähendus 
varakristlikust usumärtrite- ja kangelasterohkest ajastust ka Pühale 
Maarjamaale. 
 Arusaadavatel põhjustel ei kiirustatud kohalikke pärismaalasi 
orjastavast surmahirmust vabastama. 
 Alles viimased 5 aastat on see teadmine, ca 800 aastat kestnud 
okupantide vandenõu siin maal, mind painama hakanud. Enne eestlaste ja 
lätlaste Euroopa Liitu toomist olin ka mina kohustunud tõstma kohalike 
pärismaalaste eneseväärtushinnangut, et ka nemad võiksid ennast tunda kui 
päris-eurooplased. 
 20 aastat hiljem olen ehmatusega märganud, kuidas EL on ennast ise 
nurka mängides nägu kaotamas. Tunnen, et on tulnud aeg üheskoos 
põlisasukatest kaasmaalastega asuda olukorda ausalt hindama, sest näen 
ennast transs-atlantilise ateismi pehmo-ülburite keskel rõhutud vähemusena. 
 Küsin Igaviku rahvalt: “Millega tahab õhtumaadel degenereerunud 
valge mass vastu seista traditsioonitarkusest tulvil tulijatele, kes vääramatu 
surma jätkusuutlikkuse usus on kindlad, et Suur Jumal oma kangelased otse 
Paradiisi juhatab?” Nemad ei usu, et liberaal-demokraatlik diktatuur meie 
kõigi Kõigeväelise ja Muutumatu Kõiksuseülese Isa inimkuulekaks 
ajakohastada suudaks.  
 Kas meil jätkub veel neid kangelasgeene, mis märtrisurma ülevuse 
nauditavaks teeks?  
 Kas meie jumalik alge pole juba sedavõrd närbunud, et õnnistatud 
Igavikku meil enam asja ei ole ka siis, kui meie siin maises ilmas kõik ajalikud 
lahingud relvajõul võidaksime? Näen, et meie armsad kaasmaalased 
eristuvad Euroopa tavaajalooga rahvaste hulgast erilise sõjakusega. Mõistan, 
et tegu on eestlaste ja lätlaste kui erakordse ajalooga rahvaste teatud revanši-
tungiga. Oluline on, et alaväärsuskompleksi põdeva jänku kõrvad peidus 
oleksid, kui me suure karu murdmisest räägime. 
 Oleks hea, kui ma oma hirmudes eksiksin. Tähtis on, et suure karu 
murdja kõrvade vahel oleks ikka oma pea. Poliitikud on muidugi targad olnud 
revanši-taotlejate kurja tungi ära kasutama. Siinkohal tahaksin loota meie 
rahva taevasesse tarkusesse. 
 Nagu näete, usun end vaba olevat surmahirmust, aga ma pole sugugi 
vaba hirmust meie kõigi oleviku ja tuleviku pärast. Palun palvetage minu 
hirmude pärast nii nagu mina Teie hirmude pärast palvetan. See on reaalne 
jõud, mis meie päralt veel on! Seni, kui meie usume, et meie Kõiksuseülene 
Armuline Isa alati meiega on. Selleks kaitseme end kõige kurja eest, hoidume 
kurjast vihast ja tigedusest. Oleme suuremeelsed ja armastusväärsed. Jääme 
																																																								
*	Surm on suur	



ustavaks meie Pühakirja õpetustele, et meie surm saaks suur olema. 
Julgustan meid teadmisega, et Tema ees oleme meie kõik võrdsed: nii nemad, 
kes on oma usus tugevad, kui nemad kelle aju ja süda on saanud ateistliku 
hariduse. Tema ootab meid kõiki, sest Tema on armastus - Deus est Caritas**). 
 Kaitseme usku ja teenime inimest - vt. PRO FIDE PRO UTILITATE 
HOMINUM - see on üks Malta Ordu***) moto. 
 
 
Lisa 1.  

Rahvatarkusest. 
 

Tuntud ilukirjanduslikku väidet - "Kaevikus ateiste ei ole" - kinnitavad 
suurte rindekogemustega pärissõjamehed. 
 

Ka praalivad elustiili hüüdlaused - "Kes ei riski, ei joo ka šampust", "Risk 
võib olla kahjulik tervisele, aga on tervendav vaimule" ja "Parem on elada 
vähem ja õnnelikult, kui kaua ja õnnetult" - kannavad iseendas sarnast sisu, 
sama teemaarendust, kui vaadata tänast kontemplatsiooni olemise 
tervikpildis. 
 
Lisa 2. 

Õiend 1. 
 

Esitatud esimese seisuse moraalne õpetus igavese elu kaitseks (vt. 
Rüütliteadus) ei ole mõeldud daamidele, kes on seotud abielusakramendiga – 
need aulised emandad kannavad aegade algusest kodukolde hoidmise 
kohustust ikka kestvas rahus ja armastuses.  
 
 
Teie vend Ioan, meie Kõiksuseülese Isa alandlik õpilane, oma emand Marika 
Katarina’ga 
 
P.S. Tänud vend Jako’le korrektuuri eest, tänud toimetaja Hanno’le kriitika 
eest, tänud kõikidele kirjasaatjatele, kes minu mõtiskluse peategelast, Surma, 
ei näe ainult sünges tonaalsuses, aga ka sobivalt viiruki ja mürri või isegi pisut 
lavendlilõhnalisena. 
__________ 
**) Jumal on armastus 
***) Sovrane Militare Ordine Ospedalino  di San Giovanni di Gerusalemme di 
Rhode di Malta 
 
 

Premium kriitika 
 

Kaasmõtiskleja Henrik Murel: 
 
Surm on sellisel kujul siin ilmas vaid patu pärast. Püha perekond võeti üles 
oma ihus mis kirgastati. Kiriku pärimuse järgi lubab kirgastatud ihu olla 
korraga mitmes kohas ka ajaliselt erinevalt ning ihu mõõtmed võivad olla 



kasvõi kosmilised. Neid asju näeme aga apostel Pauluse sõnade kohaselt siin 
ilmas nagu läbi uduse klaasi, usu järgi. Selge on et surm on üleminek teise elu 
normi ning see protsess on täielikult Jumala kätes. Kiriku pärimuse järgi 
otsustab ärakutsumise hetke  Jumal selle järgi kas inimesel on tema vaimse 
kasvu lagi saavutatud või ta ohustab mingil viisil jõudude tasakaalu selles 
dimensioonis. Kui ristimispalves võetakse inimene Jumala sisse, siis 
matusepalves ta saadetakse ära Jumala juurde Meie Issanda Jeesuse 
Kristluse juhatusel. Sõna surm on osa suurest Jumalikust plaanist nagu 
sündki. Inimest see ei olene, järelikult peab mitte sellega leppima vaid 
rõõmustama, et lähedase hing võetakse Jumala juurde. Kiriku pärimuse järgi 
on surnu püha, mitte pühak. See on juba teine teema ... 
 
 
Kaasmõtiskleja Paul Tammert: 
 
Tänud huvitava mõttearenduse eest. 
 
Pärismaalaste ja elitaarsete traditsioonide teema osas arutelu ei ava.  
 
Küll aga lisaks kommentaari, et kõik hirmud taanduvad lõpuks surmahirmule, 
ehk kui inimene suudab sellest üle saada, siis kaovad ka ülejäänud hirmud.  
 
Täienduseks tsitaat Hegelilt:  
 „Ühe jaoks on elu tähtsam kui vabadus, teise jaoks vabadus tähtsam kui elu. 
Kui esimene on nõus lõpuks järele andma, saab temast sulane, ori (Knecht), 
teisest aga isand (Herr).“ 
 
Lugupidamisega, 
 
Paul Tammert  
 
 
 
Kaasmõtiskleja Mati Tomp: 
 
Ma ei taha rohkem 
ega vähem 
kui korraks tõsta pilk 
et meelde jätta tähed 
 
ja ma lähen... 
 
 
Ainult head soovides 
 
Mati Tomp 
... 


