MEDITATSIOON MEIE ISA PALVE ÜLE
Meie Isa, kes Sa oled taevas
Issand, ma tean, et oled olemas Sina ja et on olemas taevas ja et olen mina. Aga kas Sa oled
mu Isa ja kus on see taevas?
Aita mul uskuda, et ma olen Su laps ja et taevas ei ole minust kaugel.
Pühitsetud olgu Sinu nimi
Issand, ma tean Sinu nime, aga ma pole kindel, kas ta on mulle püha.
Aita mind, et see oleks nii, sest Sinu käest tuleb ka minu pühitsus.
Sinu riik tulgu
Issand, kas Su riik on tõesti nii kaugel, et inimesed on pidanud selle tulemist aastasadu
paluma ja peavad veelgi? Miks ta juba ei tule? Või on ta siiski juba siin, ainult et meie ise ei
pane seda tähele?
Ava meie silmad, et me näeksime, meie kõrvad, et kuuleksime: Sinu riik on seespidi meie
sees.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal
Issand, miks see nii peab olema? Ka minul on oma tahtmine!
Aita mind, et ma oskaksin oma tahtmist Sinu omaga kooskõlastada, ja kui see kuidagi ei
õnnestu, siis suudaksin oma tahtmisest Sinu oma kasuks loobuda.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev
Issand, aita, et see meie tähendaks tõepoolest enam kui lihtsalt minu!
Aita mul vabaneda ainult endale mõtlemisest ja anna mulle avatud süda teiste inimeste ja
nende vajaduste märkamiseks.
Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele
Issand, hoia mind isekusest! Sellest, et ma hakkaksin Sinu käest midagi oma õigusele
toetudes nõudma.
Kui ma andestan oma võlglastele, siis pole see mitte mu teene, vaid mu kohus. Ja pealegi
on kaasinimeste võlad minule ühtekokkugi mõõdetamatult väiksemad kui minu võlad
Sinu ees.
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast
Issand, miks me nii tihti õigustame oma eksimusi sellega, et väidame: Sina oled süüdi,
Sina pole meid hoidnud? Miks me ei mõista, et kui oleme sattunud kiusatusse, siis oleme
end üksnes ise sinna saatnud?
Ja kui keegi on meid päästnud kurjast, siis pole see mitte keegi muu ega meie ise, vaid
üksnes Sina, Issand!
Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti
Issand, nad on küll Sinu päralt, kuid Sa ei hoia neid mitte ainult endale.
Sa oled meidki kutsunud oma riiki, et võiksime seal igavesti elada. Sa oled andnud
meilegi väe saada võitu kurjast ja Sind ning oma ligimesi armastada ja teenida. Sa tahad
meiegi kaduvuse vahetada igavese vastu, meile meie määrdunud rüü asemele Kristuse
valged riided anda. Me täname ja kiidame Sind Sinu au pärast!
Aamen

