
VEERAND TUNDI KOOS JEESUSEGA

Sa võid palvetada igal pool, ent parim paik selleks on kirik, kuna siin on Jeesus ise kohal  
pühimas Altarisakramendis. Ta ootab Sind, Ta igatseb Sinu järele. Võta aega, et olla kasvõi  
veerand tundi koos Temaga. See väike sedel tahab Sind selleks aidata – just nagu kutsuks  
Jeesus ise Sind selle kaudu. Sul pole vaja palju teadmisi, piisab sellest, et armastad mind.  
Kõnele minuga lihtsalt, nagu räägiksid oma lähima sõbraga.

Kas Sa tahaksid mind kellegi eest paluda?

Nimeta mulle tema nimi ja ütle mulle, mida Sa tahad, et ma tema heaks teeksin. Sa võid  
paluda ka suuri  asju,  ära  häbene seda.  Kõnele  minuga lihtsalt  ja  siiralt  vaestest,  keda  
tahaksid trööstida; haigetest, keda näed kannatamas; eksinuist, keda igatsed õigele teele  
tagasi juhtida. Ütle mulle nende kõigi eest kasvõi üksainus sõna!

Ja Sina ise, kas Sina ei vaja midagi?

Ütle mulle otse, kas Sa pole ehk olnud uhke, isekas, püsimatu, hooletu ... ja palu, et ma  
Sind aitaksin nende väheste või paljude pingutuste juures, mida Sa teed, et kõigest sellest  
vabaneda. Ära häbene! On palju õigeid, palju pühasid taevas, kellel olid täpselt samad  
vead. Aga nad palusid alandlikult ... ja vabanesid neist pahedest üha enam ja enam. Ära  
kohku  tagasi  palumast  ka  tervist  ja  oma  tööde,  ettevõtmiste  või  õpingute  õnnelikku  
kordaminekut. Kõike seda ma võin Sulle anda – ja annangi. Ja ma tahan, et Sa mind selle  
pärast paluksid, seni kui see ei lähe vastuollu Sinu kasvamisega pühaduses, vaid seda  
soodustab ja  toetab.  Mida Sa vajad just  täna? Mida ma saan Sinu heaks teha? Kui Sa  
teaksid, kui väga ma tahan Sind aidata!

Kas Sul on südames mingeid tulevikuplaane?

Kõnele neist mulle. Mis on Sulle tähtis? Millest Sa mõtled? Mida Sa soovid? Mida ma saan  
teha Sinu venna heaks, Sinu õe, Su sõprade, Sinu pere, Sinu ülemate heaks? Mida Sina  



tahaksid nende heaks teha? Ja mina ... kas Su südames ei ole soovi, et mind austataks? Kas  
Sa ei tahaks teha midagi head oma sõpradele, keda Sa võib-olla väga armastad, aga kes  
ehk  elavad  ilma  minule  mõtlemata?  Ütle  mulle,  mis  äratab  täna  kõige  enam  Sinu  
tähelepanu. Mida Sa ihkad kõigest hingest? Millised vahendid Sul on selle saavutamiseks?  
Räägi mulle ka sellest, kui Su ettevõtmised ebaõnnestuvad, ja ma ütlen Sulle, mis on Su  
ebaedu põhjus. Kas Sa ei tahaks jagada oma elu minuga, kutsuda mind enda poolele, oma  
kaaslaseks?

Oled Sa ehk kurb või halvas tujus?

Jutusta mulle üksikasjalikult, mis Sind kurvastab. Kes on Sulle haiget teinud? Kes on Sinu  
enesearmastust haavanud? Kes on Sind põlanud? Jaga minuga kõike, ja peagi jõuad Sa  
niikaugele, et võib mulle öelda, et Sa minu eeskujul kõigile andestad, kõik unustad. Tasuks  
saad Sa minu trööstiva õnnistuse.  On Sul  ehk hirm? Kas  Sa  tunned oma hinges  seda  
seletamatut raskust, mis on küll põhjendamatu, aga sellegipoolest ei lakka Sinu südant  
piinamast? Anna end minu hoolitsuse kätte! Ma olen Sinuga, Sinu kõrval. Ma näen kõike,  
kuulen kõike, ja mitte ühekski silmapilguks ei hülga ma sind. Või koged Sa nende inimest  
vastumeelsust, kellele Sa enne meeldisid, aga kes on nüüd Sinust eemaldunud, ilma, et Sa  
neile  selleks vähimatki  põhjust  oleksid andnud? Palu nende eest  ja  ma toon nad Sinu  
juurde tagasi, kui nad ei takista Su kasvamist pühaduse poole.

Kas Sa ei tahaks mõnd oma rõõmu minuga jagada?

Miks Sa ei lase mul sellest osa saada, ma olen ju Su sõber? Jutusta mulle, mis on Sind meie  
eelmisest kohtumisest saadik julgustanud, Sind naerma pannud. Võib-olla oled kogenud  
meeldivaid üllatusi; võib-olla oled saanud häid sõnumeid, mõne kirja, kogenud hoolimist;  
võib-olla oled ületanud mõne raskuse või pääsenud välja väljapääsmatust olukorrast. Kõik  
see on minu töö. Sa pead mulle ütlema vaid: Tänu Sulle, Issand!

Kas Sa ei taha mulle midagi tõotada?

Ma  näen  Sinu  südame  sügavusse.  Inimesi  saab  kergelt  petta,  Jumalat  mitte.  Kõnele  
minuga päris  siiralt.  Kas  Sa  oled kindlalt  otsustanud end  mitte  seada  patu  olukorda,  
loobuda sellest, mis Sind kahjustab, mitte suhelda inimestega, kes Sinu hinge eksitavad?  
Kas tahad olla inimeste suhtes leebe, heatahtlik, armastusväärne ja sõbralik – ka nende  
inimeste  suhtes,  keda  oled  seni  pidanud  oma  vaenlasteks,  kuna  nad  on  Sinu  vastu  
eksinud? Hästi, mine nüüd oma tagasi oma igapäevaellu. Oma töö, pere, õpingute juurde.  
Aga ära unusta seda veerandtundi, mis me siin koos veetsime.

Katsu  oma  südames  alal  hoida  see  vaikus,  tagasihoidlikkus,  keskendumine,  siirus  ja  
armastus, mida siin kogesid.

Armasta oma ligimest nagu iseennast. Armasta minu Ema, sest ta on ka Sinu Ema.

Ja  tule  taas  veelgi  enam  armastusest  täidetud  südamega,  veelgi  enam  avatuna  minu  
Vaimule.  Siis  leiad  Sa  minu  südames  iga  päev  uue  armastuse,  uued  õnnistused,  uue  
troosti.

Palveta, loe pühakirja, käi pihil ja armulaual, osale oma koguduse jumalateenistustel.


