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ILMUTUSED KOPUTAVAD UKSELE 

 

 

Lõppevad võimalused, soodsad hetked leidmiseks ja eneseleidmiseks.  

Kulgemisel selle valguse ümberpaiknemise ümber,  on see eneseleidmine, see 

kohtumine… andnud meile võimalusi selgitamiseks, täpsustamiseks, avastamiseks!, 

õppimiseks, elamiseks!  

Üks võimaluste aeg-ruum: et seada end valmis; et manifesteeruda, end väljendada;  

alustada! 

 

Uksele koputavad ilmutused. 

Kahtlemata on eelduseks see, et meid on leitud; et meie oleksime leidnud… palve 

tähenduses… hinge elegantsuse!: “hinge elegantsus” peenetundelisuse, õrnuse poole; teha 

elust katkematu ilu; avastada end armastatuna… Igavikulise Kohaloleku poolt. 

 

Palvetamine…kui eneseavastamise, enese… Müsteeriumi rüpest leidmise tunde 

väljendus.  Teada, et selles “eneseleidmises”  on armastus selleks vahendiks, milles ma end 

oma ümbruskonna suhtes näitan ja end väljendan, selleks, et seda ära tunda… kui  

ühendust, mis näiliselt on rahulolematu või lõhestunud; mis oma mitmekesisuses võib 

tunduda distantsena, kuid kus kõikidest aspektidest lähtudes üksteist vajatakse, et end 

defineerida, et suhestuda. 

Ilma maata pole jälge ega soomuseid ilma veeta.  

 

Põhinedes… katkematu kohtumise vibratsioonile, kutsub ilmutatu, läbi palve, avama 

silmi, avausi hingama, suud mäluma ja rääkima; kõrvu kuulama; silmi looma visioone. 

 

Kõikidel avaustel…, mis võimaldavad meil vastu võtta “tundeid”, “tundmusi”…, on 

vahendeid, ressursse –selles eelnevas valmisolekus, et leida ja ennast leida-, et märgata, 

mõista, et… on olemas kestev ilmutus,  mis on üheaegselt nii personaalne kui ka globaalne; 

ning  pole vaja üritada seda otsida, leida ega uurida. Ei! Olles  “valmisolekus”, me küsime… 

kas selle või tolle pärast on  toimunud või  toimub midagi, ning anname sellele siis ilmutusliku 

tähenduse. 

Ja kõik see, mis siseneb sellesse teistsugusesse pertseptsiooni, saab olema ilmutav, 

erinev sellest, mis meil tavaliselt on: detailid, mis äratavad meie tähelepanu. Kõik muutub 

oluliseks, kuid on seiku, mis muutuvad ilmutuslikeks.  

Justnagu Looming oleks otsustanud… meid rohkem ja paremini valgustada meie 

suuna, meie olemise ja meie tegemiste kohta; justnagu oleks pandud… kulgemisse märke, 

et me ära ei eksiks, ei satuks segadusse. 

 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata väikestele detailidele, mis on puzzle väikesed tükid, 

mis valgustavad meie radu, meie käike. Samal ajal oleme me –nagu teised-, kõik –“oleme 

nagu kõik teised”-, nende detailide ekvivalentsed kandjad ja esindajad. Just seal avastame, 
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milline mõju on Loomingul, milline mõju on… elul igale detailile, et paljastada, tuua 

nähtavale, avastada, õppida… uute oskustega, uutes valmisolekutes, mis viivad julgete 

otsusteni! 

 

Meil saab olema…, meil on võimalus näha end vahendajatena! Ja paljudel juhtudel, 

teadmata seda, mida me edasi kanname, mis on see, mis kuulub meie poolt avaldamiseks. 

Selle tõlgenduse teevad teised, sest meid maalitakse unenägudes; meid märgitakse ära!… 

unistustes… 

 

Olend on väga aldis esitlema end! kui peakangelast või kui kasutut: kahes äärmuses; 

nende vahel, süüdlane. “Peakangelane”, “kasutu”, “süüdlane”… 

Palve ilmutuslikus tähenduses ei ole neile, hävitavatele, heidutavatele, 

desorienteerivatele tõikadele kohta. Need on olnud –ja on- hedonismi, personaalse tähtsuse, 

protagonismi produktid. Produkt, mida me “teame”. 

Mida me teame? 

Teadmiste kultus on  viinud meid meie ettepanekute tõdesid otsima… 

Kuid need ei ole tõed. Need on… uudishimud; need on… väikesed demonstratsioonid. 

Tõelised ilmuvad nähtavale kontemplatsioonides Igavikulise poole. Neil ei ole sententse. Neil 

ei ole hinnangut! Nad ei oma korda.  

 

Ilma protagonismita, ilma süütundeta, ilma alahindamata, ilmutuslikus tähenduses 

tunneme me end väljavalituna. Kuid “valitud” “detaili” tähenduses: olla üks osa, mis 

täiendab puzzlet, mis järk-järgult valgustab meie… kulgu. 

 

Jätan selja taha oma kangelasliku peakangelaseks olemise; see jääb lahustununa 

minu… kasutuks olemise teele; ning süü lahustub tänu maagia kunstile! Sest ma avastan, 

sest mind avastatakse… kui ühte väljavalitut. Jah!, selge!, eksisteerib kiusatus tunda end 

väljavalituna kõigi hulgast, kõigi jaoks!... Ei! 

Varsti me saame aru, et oleme hädavajalikud teiste jaoks ning teised on hädavajalikud 

meie jaoks. Meil ei ole kvoorumit, et olla valitud… teistest üle olema. 

Igaühel, oma valikus, on oma väärtus! Ei ole “rohkemat” ega “vähemat”; on erinevad… 

tegemised. Ning, kahtluseta!, tuleb olla ettevaatlik… vana teada-tuntud “kadedusega”, mis  

varitseb…, et teha ühte valitut suuremaks kui teist, ning võrrelda neid omavahel. Võrdlusi ei 

ole olemas!  

 

 

Kui Looming  võttis vastu otsuse iga olendi ilmumise kohta, ning et olendite ilmumine 

jätkub… vastavalt stsenaariumi vajadustele!, selleks, et nad teeniksid!, ilma kahtluseta… 

on see Müsteerium valinud… selle olendi, nende karakteristikutega, nende omadustega, et 

ta võiks teenida vajadust, mida elu sellel hetkel nõuab. 

 

Valitud, ressurssidega, talentidega, võimetega; eriline disain “selleks, et”… 
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Ning see hakkab ilmsiks tulema sedamööda, kui me end  tunneme täielikult leituna; 

sedamööda, kui me olema valmis seadma oma meeled valmisolekusse nagu tõelised 

avastajad,  nagu… meie saatuse tõelised retseptorid!   

 

 

Ilmutused. 

Rõõm olla valmis märkama, et meid valitakse ja valmistatakse ette! ning meil 

võimaldatakse  avastada oma võimeid, et neid siis ellu rakendada. 

 

Kui me tunnetame ennast nagu väljavalitud säravaid peegeldusi, mis valgustavad, 

meie valmisolek… ei saa olema mitte jõudu katsuv ja võistlev, vaid… kirglik, üllatav ja 

naudinguline koostöö…  

Vähesest või olematust enesehinnangust tulenev alaväärsus sai otsa. Enesekesksus 

sai elimineeritud, kõrvaldatud,  ka protagonism ja süütunne. Meile näidatakse ja meile 

ilmutatakse meie valikut. 

 

Tähelepanu… unistuste suhtes! Kindlustundega, et me olime, oleme!... midagi enamat 

kui… mingi kapriis; oleme transendents, mis näitab Loomingu rahulolu. 

Oleme transendents, mis näitab ühe Loomingu rahulolu. 

Väljavalitud! 

  

*** 

 


