
Eestpalves	  ateistide	  kaitseks	  

Contemplationis	  

	  

	  

	   Omades	  meie	  Issanda	  tahtel	  pärimisõiguslikku	  privileegi	  sündida	  

traditsiooniliste	  kristlaste	  perekonda,	  seejärel	  kolme	  kuu	  vanuselt,	  just	  jõulu	  esimesel	  

pühal	  1947.a.D.	  sain	  ristitud	  meie	  Issanda	  nimesse.	  

	   Omades	  juba	  varaseid	  vastuvaidlematuid	  müstilisi	  kogemusi,	  olen	  alati	  omanud	  

Jumalas	  elamise	  kogemuslikku	  kindlust.	  Selles	  usus	  olen	  ikka	  ja	  alati	  otsinud	  taevast	  

kaitset	  teisitimõtlejatele,	  ka	  ateistidele	  ja	  neile,	  kes	  on	  elanud	  enne	  meie	  Lunastaja	  

tulemist	  siia	  maa	  peale	  –	  vt.	  kõikide	  aegade	  algusest	  peale	  Jumalale	  meelepärast	  olnud,	  

nagu	  ka	  Pühad	  Prohvetid.	  	  

	   Olen	  palvetanud	  nende	  paljude	  eest,	  kes	  on	  olnud	  ilma	  jäetud	  eesõigusest	  olla	  

juhitud	  meie	  Lunastaja	  õpetusest.	  Levinud	  on	  teadmine,	  et	  mitte	  inimene	  ei	  vali	  Jumalat,	  

vaid	  Jumal	  valib	  inimesed	  ja	  et	  kõik	  on	  kutsutud,	  aga	  mitte	  kõik	  pole	  valitud.	  Nagu	  tava	  

loogikale	  tavatu	  ebaõiglus,	  millele	  minul	  ei	  ole	  vastust	  peale	  usu	  teadmisesse,	  et	  Jumala	  

teed	  võivad	  olla	  ettearvamatud,	  aga	  tema	  arm	  on	  äralõpmata.	  Meenutan,	  et	  olen	  juba	  

korduvalt	  kirjutanud	  –	  vist	  ka	  eesti	  keeles?	  –	  et	  kui	  mina	  oleksin	  Juudamaal	  sündinud	  

mõnda	  juudi	  perekonda,	  siis	  mina	  oleksin	  suure	  tõenäosusega	  judaist	  või	  kui	  mina	  

oleksin	  sündinud	  mõnes	  islamiusulises	  perekonnas	  mõnes	  islami	  riigis,	  siis	  oleksin	  

suure	  tõenäosusega	  moslem.	  

	   Usun,	  et	  meie	  oleme	  meie	  Looja	  ees	  kõik	  võrdsed	  sõltumata	  sellest,	  kus	  me	  

sündinud	  oleme	  ja	  et	  ülim	  käsk	  meie	  üle	  ikka	  ja	  kõiges	  on	  armastuse	  käsk.	  



	   Usun,	  et	  iga	  Looja	  käsk	  on	  religioonide	  ülene	  ja	  muutumatu.	  Tark	  on	  elada	  

pühade	  õpetuste	  süsteemsel	  alusel,	  on	  ka	  teaduslikus	  ateismis	  tunnustamist	  leidnud.	  

	   Hoidugem,	  palun,	  minakesksest	  väiklusest,	  palvetagem	  suuremeelselt	  kõikide	  

eest,	  kes	  Loojast	  loodud	  on,	  et	  Temal	  meist	  ikka	  heameel	  olla	  saaks	  kuni	  maapeal	  nii	  

saab	  nagu	  taevas	  on.	  

	   Palvetagem	  minu	  eest,	  nii	  nagu	  mina	  teie	  eest	  palvetan,	  et	  kõrgemaks,	  kui	  meie	  

ajaline	  olemine	  on,	  saaks	  jääda	  meie	  igavene	  elu.	  

	   Püha	  Jumalasünnitaja	  Neitsi	  Maarja	  eestpalvetes,	  meie	  Issanda	  alandlik	  õpilane,	  

teie	  vend	  Jaan,	  nüüd	  ja	  igavesti.	  	  

	   Sel	  Pühade	  Peetruse	  ja	  Pauluse	  suurpühal	  2016.a.D.	  siin	  Pühal	  Maarjamaal.	  

	  

P.S.	  Seoses	  minu	  materiaalosa	  vananemisega	  (vt.	  skafandri	  kulumine)	  olen	  määranud	  

oma	  vaimse	  pärandi	  haldajaks	  oma	  alati	  noore	  emand	  Marika	  Katarina.	  Palun	  lahkesti	  

pöörduda	  tema	  poole	  ctm@hot.ee	  


