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Ma soovitan, et palvetades sekkuksid ise ühe tegelasena 

evangeeliumisündmustesse. Kõige-pealt kujuta ette lugu või 

müsteeriumi – see aitab sul keskenduda ja mõtiskleda. Siis kasuta oma 

mõistmisvõimet, et arutleda selle juhtumi üle Issanda elus – tema õrna 

südame, tema alandlikkuse, puhtuse, Isa tahte täitmise üle. Seejärel 

räägi talle, kuidas sinul tavaliselt neis asjus läheb, mis sinuga toimub, 

mis on teoksil. Püsi valvas, sest võib-olla tahab ta sulle midagi näidata 

– ja su sisemuses hakkab midagi liikuma, sa hakkad mõistma, tegema 

endale etteheiteid. Jumala sõbrad, 253 



LAPSUKE 

 

„Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes 

magavat” (Lk 2:12), ütles ingel karjastele. Iga kord, kui ma pean 

jutlust jõulusõime juures, püüan näha Kristust - meie Issandat - kes 

lebab mähituna, sõimes olevatel õlgedel. Kuigi ta on alles laps, kes ei 

suuda rääkida, näen ma teda kui isandat ja õpetajat. Mul on vaja 

niimoodi vaadata, sest ma pean temalt õppima. Ja et temalt õppida, 

peame tundma tema elu – lugema evangeeliumi ja mõtsiklema Uue 

Testamendi stseenide üle – et mõista tema maapealse elu jumalikku 

tähendust. 

Me peame oma eluga jäljendama Kristuse elu. Me peame teda tundma 

õppima, lugedes Pühakirja ja selle üle mõtiskledes – ning palvetades, 

nagu me teeme seda praegu jõulusõime juures. Peame omandama 

õppetunnid, mida Jeesus meile õpetab, isegi kui ta on alles 

äsjasündinud laps – alates sellest hetkest, mil ta avab oma silmad 

sellel õnnistatud inimeste maal. Kristus möödub, 14 

Jõuluaeg. Sa kirjutad: „Koos Maarja ja Joosepi püha ootusega - ootan 

kannatamatult ka mina Lapse sündi. Kui õnnelikuna ma tunnen ennast 

Petlemmas! Mul on tunne, et ma ei suuda ohjeldada seda piiritut 

rõõmu. Jah, ja koos Temaga tahan ka mina olla uuesti sündinud!“ – Ma 

loodan, et sa tõesti mõtled seda, mida ütled! Vagu, 62 

Iga kord, kui kätte jõuavad jõulud, meeldib mulle vaadelda jõululapse 

kujutisi. Kujud ja pildid, mis näitavad, kuidas Jumal alandas iseennast, 

meenutavad mulle, et Jumal kutsub meid. Kõikvõimas tahab, et 

teaksime – ta on kaitsetu ja vajab inimeste abi. Oma Petlemma hällist 

räägib Kristus sulle ja mulle, et ta vajab meid. Ta julgustab meid 

elama kristliku elu täiust, selle eneseohverduses, töödes ja rõõmudes. 

Kristus möödub, 18 

Selle Lapse ülevus, kes on Jumal! Tema Isa on Jumal, kes on teinud 

taeva ja maa – ja seal ta nüüd on, sõimes, sest „majas polnud kohta“, 

kogu loodu Issanda jaoks ei olnud kohta kusagil mujal. Kristus 

möödub, 18 



Jeesus sündis Petlemma urkas, sest Pühakiri ütleb meile, et „nende 

jaoks ei olnud majas kohta“. Ma ei eemaldu teoloogilisest tõest, kui 

ütlen, et Jeesus otsib siiani varjupaika sinu südames. Vagu, 274 

Leidke oma tee Petlemma minekuks. Minge Lapse juurde, võtke ta 

oma kätele ja tantsige, ütelge talle sooje ja õrnu sõnu, suruge teda 

oma südame vastu ... Ma ei räägi lapsikutest asjadest, ma räägin 

armastusest! Ja armastus on nähtav tegudes. Oma hinge intiimsuses 

võid sa teda tõepoolest kõvasti kallistada! Vagu, 345 

Olles nüüd Jeesuslapse ees, saame jätkata isiklikku südametunnistuse 

sisevaatlust. Kas oleme valmis, et proovida muuta oma elu eeskujuks 

ja näidiseks meie vendade ja õdede jaoks, kogu inimkonna - 

omasuguste jaoks? Kas oleme valmis selleks, et olla Kristuse sarnane? 

Ei ole piisav lihtsalt öelda, et oleme valmis. Ma küsin teilt nüüd, nagu 

ma küsin ka iseendalt: kas ka sinu kohta saab väita – sinu, kes sa oled 

kutsutud olema teine Kristus - et sa tegutsed ja õpetad sellisel viisil 

nagu Jumala laps seda teeks? Kas sa oled tähelepanelik Isa tahte 

suhtes, et oleks võimalik julgustada kõiki teisi jagama häid, üllaid, 

jumalikke ja inimlikke lunastuse väärtusi? Kas sa elad Kristuse elu – 

oma igapäevaelus, keset maailma? Kristus möödub, 21 

„Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja 

kummardasid teda tema ette maha heites.“ Ka meie põlvitame Jeesuse 

ees, inimlikkuses peidus oleva Jumala ees. Me ütleme talle veel kord, 

et me ei taha selga keerata tema jumalikule kutsele, et me ei taha 

ennast temast kunagi eraldada, et me eemaldame oma teelt kõik, mis 

võib saada takistuseks meie truudusele ning et me soovime siiralt olla 

kuulekad tema inspiratsioonile. Sina oma südames ja mina oma 

südames – sest ma palvetan usalduslikult sügava vaikse karjega – me 

räägime Jeesuslapsele, et me soovime täita oma kohustusi sama hästi 

kui tähendamissõna sulased, nii te ka meie kuuleksime vastust: „Tubli, 

sa hea ja ustav sulane“. Kristus möödub, 35 

 



MEIE EMA, PÜHA NEITSI MAARJA 

 

„Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse 

nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega (Mt 1:23).  

„Maarja aitas oma armastusega kaasa, et Kirikus sünniks usklikke, 

liikmeid sellele Peale, kelle ema ta keha poolest on.“ Emana õpetab ta, 

ja Emana pole tema õpetused ka valjud. On vaja piisavalt 

hingepeenust, veidi õrnust, et mõista, mida ta meile – pigem tegude 

kui lubadustega – ilmutab. Jumala sõbrad, 284 

Jõulude ajal pöörduvad meie mõtted erinevate sündmuste ja asjaolude 

juurde, mis ümbritsevad Jumala poja sündi. Kui me mõtiskleme 

Petlemma sõime või Naatsaretis asuva Püha Perekonna kodu üle, siis 

hõivavad meie südames erilise koha Maarja, Joosep ja Jeesuslaps. 

Mida see lihtne ja imetlusväärne Püha Perekonna elu meile ütleb? 

Mida me võime sellest õppida? Kui ma mõtlen kristlaste kodudele, siis 

meeldib mulle neid ette kujutada valgusrikaste ja rõõmuküllastena – 

nagu oli seda Püha Perekonna kodu. Jõulusõnum kostub kogu oma 

jõulisuses: "Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea 

meel!" „Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu“, kirjutab apostel. 

See on rahu, mis tuleb teadmisest, et Jumal-Isa armastab meid ja et 

me oleme saanud üheks Kristusega. Sellest tuleneb veendumus, et me 

oleme Jumalaema kaitse all, keda abistab Püha Joosep. See on suur 

valgus meie elus. Keset raskusi ja meie isiklikke puudusi julgustab see 

meid tegema jõupingutusi. Iga kristlase kodu peaks olema rahu ja 

kirkuse asupaik. Vaatamata igapäevaelu väikestele pettumustele, 

peaks seal valitsema sügava ja siira kiindumuse õhkkond koos 

tugevalt juurdunud rahulikkusega, mis on ehtsa usu praktiseerimise 

tulemus. Kristus möödub, 22 

Tänagem Jumal-Isa, Jumal-Poega, Jumal-Püha Vaimu ja Pühimat 

Neitsit Maarjat, kelle kaudu meile tulevad kõik taevased õnnistused – 

selle kingituse eest – mis koos meie usuga on suurim and, mida Issand 

oma loodud olendeile saab kinkida. See on selge soov saavutada 

ligimesearmastuse täiuslikkus; veendumus, et pühadus ei ole mitte 

ainult võimalik, vaid ka vajalik keset meie ühiskondlikke ja tööalaseid 

ülesandeid. Kristus möödub, 32 



Ma lõpetan, korrates mõningaid tänase päeva lugemise evangeeliumi 

sõnu: „Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema 

emaga.“ Neitsi Maarja on alati koos oma Pojaga. Tähetarkasid ei võta 

vastu mitte kõrgel troonil olev kuningas, vaid laps oma Ema kätel. 

Küsigem Jumalaemalt – kes on ka meie Ema – et ta valmistaks meile 

ette tee, mis viib armastuse täiuslikkuseni. Cor Mariae dulcissimum, 

iter para tutum: „Maarja Pühim Süda, valmista meile turvaline tee!“ 

Tema Pühim Süda teab kindlaimat viisi Kristuse leidmiseks. Kristus 

möödub, 38 



PÜHA JOOSEP 

 

 

„Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda 

käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde.“ (Mt 1:24) 

Keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Ja kõik 

läksid enda kirjapanekuks igaüks oma linna. Ka Joosep reisis koos 

Neitsi Maarjaga Naatsaretist Juudamaale, linna, mida hüütakse 

Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärismaalt. (Lk 2:1-5) Ning 

Petlemmas sünnib siia maailma meie Jumal: Jeesus Kristus! Laudas, 

sest neil polnud ruumi majas. Tema Ema mähkis ta mähkmetesse ja 

asetas sõime. (Lk 2:7) On külm. On vaesus. Mina olen Joosepi teener. – 

Kui hea ta on! – Ta kohtleb mind nagu oma poega. Ja ta ei pane mulle 

pahaks, kui ma lapse sülle võtan ja teda õrnade ning tuliste sõnadega 

tundide viisi hoian! ... Roosipärg, kolmas rõõmurikas saladus. 

Joosep armastas Jeesust nagu isa armastab poega ning näitas oma 

armastust, andes talle parima, mis tal oli. Lapse eest hoolt kandes – 

nagu teda oli kästud – kasvatas Joosep Jeesusest puusepa, andes talle 

edasi oma ametialased oskused. Niisiis kutsuvad naabrid Naatsaretist 

Jeesust faber ja fabri filius – puusepp ja puusepa poeg. Jeesus töötas 

Joosepi töökojas ja Joosepi kõrval. Milline pidi Joosep olema, kuidas 

arm pidi tema läbi töötama, et ta oleks võimeline täitma seda 

ülesannet – anda Jumala Pojale inimlik kasvastus! Kristus möödub, 

55 

Püha Joosep, Kristuse isa, on ka sinu isa ja sinu isand. – Otsi temalt 

abi. Tee, 559 

Ja viimane mõte selle õiglase mehe, meie isa ja isanda Püha Joosepi 

kohta, kellel oli Kolmekuningapäeval täita väga väike roll – nagu 

tavaliselt. Ma kujutlen teda süvenenuna palvesse, kaitstes armastavalt 

inimeseks saanud Jumala Poega, kes on usaldatud tema isaliku hoole 

alla. Sellise inimese imelise täiuslikkusega, kes ei ela enda jaoks, 

pühendab püha patriarh end sõnatule palvele ja tõhusale teenimisele. 

Oleme täna rääkinud palveelu praktiseerimisest ja murest apostolaadi 

pärast. Kes võiks meile olla parem õpetaja kui Püha Joosep? Kui 

soovite kuulda minu nõuannet, mida ma ei ole kunagi väsinud 



kordamast nende aastate jooksul, Ite ad Ioseph: Minge Joosepi juurde! 

Ta näitab meile kindlaid viise Jeesusele lähenemiseks, nii inimlikke kui 

jumalikke. Ja varsti julged sa käituda nii nagu Joosep, kes meie juurde 

sündinud Jumala lapse „võttis oma kätele, suudles ja riietas teda ning 

hoolitses tema eest“. Austusavalduse märgina pakkusid Tähetargad 

Jeesusele kulda, viirukit ja mürri. Joosep andis kogu oma noorusliku ja 

armastava südame. Kristus möödub, 28 

 



KARJASED 

 

Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile 

suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud 

Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.“ (Lk 2:10-11) 

Meie Issand palub kõikidel inimestel tulla välja temaga kohtuma, et 

saada pühakuks. Ta ei kutsu mitte ainult Tähetarkasid, kes olid targad 

ja võimsad. Enne seda oli ta saatnud ühe oma inglitest - mitte tähe, 

karjaste juurde Petlemma. Rikkad või vaesed, targad või vähem targad 

– kõik me oleme kutsutud kasvatama oma südames alandlikku 

meelelaadi, mis võimaldab meil kuulata Jumala sõna. Kristus 

möödub, 33 

Usu õpetaja. Ja õnnis on naine, kes on uskunud! Nii tervitab teda 

Eliisabet, tema täditütar, kui Neitsi Maarja läheb mägedesse teda 

külastama. Püha Maarja oli imeliselt oma usku näidanud: Vaata, siin 

on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi! Poja sündimisel 

vaatleb Maarja Jumala suurust maa peal: laulab inglikoor ja nii 

karjased kui ka maapealsed rikkad tulevad Last kummardama. Kuid 

siis tuleb Pühal Perekonnal Egiptusesse põgeneda, et pageda 

Heroodese kurjade kavatsuste eest. Seejärel saabub vaikus – 

kolmkümmend pikka aastat lihtsat, tavalist elu nagu igas teises kodus 

Galilea väikeses külas. Jumala sõbrad, 284 



INGLID 

 

Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: „Au olgu 

Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” (Lk 2:13-14) 

Ma palun Issandat, et niikaua kui oleme siinsel pinnal, ei läheks me 

iial lahku oma jumalikust reisikaaslasest. Selleks kindlustagem ka oma 

sõprust pühade kaitseinglitega. Meil kõikidel on vaja paljusid kaaslasi: 

kaaslasi taevast ja maa pealt. Pühendugem pühadele inglitele! Sõprus 

on väga inimlik asi, kuid see on ka väga jumalik, nagu meie elugi on 

nii jumalik kui ka inimlik. Kas mäletame, mida ütleb Issand? Ma ei ütle 

teid enam orjad olevat, vaid olen teid nimetanud sõpradeks. Ta õpetab 

meid usaldama Jumala sõpru, kes elavad juba taevas, ja neid inimesi, 

kes elavad koos meiega, ning samuti neid, kes näivad olevat Issandast 

eemaldunud, et neid heale teele tagasi tuua. Jumala sõbrad, 315 

Taevas ja maa liitub Issanda inglitega, lauldes: Sanctus, Sanctus, 

Sanctus ... Püha, Püha, Püha ... Ma kummardan ja ülistan koos 

inglitega – see ei ole raske, sest ma tean, et kui ma pühitsen Missat, 

ümbritsevad nad mind, ülistades Püha Kolmainsust. Ja ma tean, et 

mingil moel on seal Pühim Neitsi, oma lähedase suhte tõttu Pühima 

Kolmainsusega ning seepärast, et ta on Kristuse Ema; Jeesuse 

Kristuse, kes on täiuslik Jumal ja täiuslik inimene, liha ja vere ema. 

Jeesus eostati Pühima Neitsi Maarja üsas - mitte mehe sekkumise abil 

- vaid üksnes Püha Vaimu jõul. Jeesuse soontes voolab oma ema veri – 

see veri, mis tuuakse lunastusohvriks Kolgatal ja Püha Missa ajal. 

Kristus möödub, 89 

 



TÄHT 
 

 

„Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.“ (Mt 2:10) 

Kui kutsumus on esimesel kohal, kui täht särab meie ees, et 

alustaksime Jumala armastuse teed, ei ole loogiline kahelda, et täht 

võiks silmist kaduda. Meie siseelu teatud hetkedel võib juhtuda, et 

täht kaob, nagu see kadus ka Tähetarkade reisi ajal ning peaaegu alati 

oleme me ise selles süüdi. Me oleme juba mõistnud oma kutsumuse 

jumalikku hiilgust ja me oleme kindlad selle püsivuses, kuid tolm, 

mida me käies üles keerutame – meie oma vead ja puudused – 

moodustab läbipaistmatu pilve, mis katkestab ülalt tuleva valguse. 

Mida me peaksime tegema, kui see juhtub? Peaksime võtma eeskuju 

nendelt tarkadelt meestelt ja küsima. Heroodes kasutas teadmisi ära, 

et ebaõiglaselt tegutseda. Tähetargad kasutasid teadmisi selleks, et 

teha head. Kuid meil, kristlastel, ei ole vajadust minna ei Heroodese 

ega selle maailma tarkade juurde. Kristus on andnud oma Kirikule 

kindla õpetuse ja sakramentide armutulva. Ta on korraldanud asja nii, 

et alati leidub inimesi, kes suunavad ja juhivad meid, meenutavad 

meile pidevalt meie teed. Meile on kättesaadav piiritute teadmiste 

aare: Kiriku poolt kaitstuna hoitud Jumala sõna, sakramentide kaudu 

antav Kristuse arm; ning nende meie kaaslaste eeskuju ja tõestus, kes 

on osanud ehitada oma hea eluga ustavuse tee, mis viib Jumalani. 

Kristus möödub, 34 

Kui su südametunnistus ütleb sulle, et sa oled teinud vea – isegi kui 

see ei tundu olevat tõsine viga või kui sul on kahtlused – mine pihile. 

Mine preestri juurde, kes sinu eest hoolitseb, kes teab, kuidas sinult 

nõuda püsivat usku, hinge puhastamist ja tõelist kristlikku 

meelekindlust. Kirik annab vabaduse valida pihiisaks mis tahes 

preestri – eeldusel, et preestril on vastav oskus. Kuid kohusetundlik 

kristlane läheb – täiesti vabalt – selle preestri juurde, kelle kohta ta 

teab, et see on hea karjane ning kes aitab tal uuesti vaadata ülespoole 

ja näha taas kord kõrgustes Issanda tähte. Kristus möödub, 34 

„Tähte jälle nähes rõõmustasid nad üliväga.“ Miks olid nad nii 

rõõmsad? Sest need, kes ei kahelnud kunagi, said Issandalt tõestuse 

selle kohta, et täht ei olnud kuhugi kadunud. Nad olid lakanud tähte 



silmadega nägemast, kuid nad olid seda alati hoidnud oma hinges. 

Selline on kristlase kutsumus. Kui me ei kaota usku, kui me loodame 

Jeesusele Kristusele, kes on meiega „kuni ajastu lõpuni“, siis ilmub 

täht uuesti. Ja selle värske tõendiga, et meie kutsumus on reaalne, 

oleme teadlikumad suurest rõõmust, mis suurendab meie usku, 

lootust ja armastust. Kristus möödub, 35 

Kolmel kuningal oli oma täht. Meil on Maarja, Koidutäht. Kristus 

möödub, 38 



TÄHETARGAD 

 

 

„Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal 

Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad 

Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? 

Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” 

(Mt 2:1-2) 

Me tahame ennast samastada Kristusega. See ei ole kerge eesmärk. 

Kuid see ei ole ka raske, kui me elame nii nagu Issand meid õpetas 

elama, kui me iga päev tugineme tema sõnale, kui me täidame oma 

elu sakramentaalse reaalsusega – Armulauaga, mille ta on meile 

andnud toiduks. Siis osutub kristlik tee elujõuliseks. Jumal on 

kutsunud meid selgelt ja eksimatult. Nagu Tähetargad, oleme ka meie 

avastanud oma tähe: valguse ja tee näitaja meie hingetaevas. Kristus 

möödub, 32 

Vaata, kui õrnalt Issand meid kutsub. Tema sõnadel on inimlik soojus; 

need on armunud inimese sõnad: „Ma olen sind nimepidi kutsunud, sa 

oled minu päralt!“ Jumal, kes on ilu ja ülevus ja tarkus, ütleb, et me 

oleme tema omad; et me oleme valitud tema piiritu armastuse 

objektiks. Vajame tugevat usuelu, et hinnata seda, mida ettehoolduse 

ime on meile usaldanud. Selline usk, nagu oli Tähetarkadel; 

veendumus, et ei kõrb, tormid ega oaaside vaikus ei saa meid 

takistada,  hoiavad meid, et jõuaksime meie sihtkohta igaveses 

Petlemmas, meie lõplikku ellu koos Jumalaga. Kristus möödub, 32 

Loeme evangeeliumist, et kui Tähetargad nägid tähte, siis nad 

rõõmustasid üliväga. Nad rõõmustasid, neil oli tohutult hea meel, sest 

nad olid teinud, mida pidid tegema; ning nad rõõmustasid, sest nad 

teadsid kindlalt, et nad jõuavad Kuningani, kes ei hülga kunagi neid, 

kes teda otsivad. Vagu, 239 

Jeesus, et igaüks sinu Pühas Kirikus püsiks järjekindlalt oma teel, 

järgides oma kristlikku kutsumust, nagu Tähetargad, kes järgnesid 

tähele, põlglikult tagasi lükates Heroodese nõuande – millest ei tule 

puudust. Vagu, 366 



Andkem talle kulda. Seda väärtuslikku kulda, mida me saame, kui oma 

vaimus oleme sõltumatud rahast ja materiaalsetest hüvedest. Ärgem 

unustagem, et need asjad on head, sest nad lähtuvad Jumalast. Kuid 

Issand on sätestanud, et peaksime neid kasutama kogu inimkonna 

hüvanguks, ilma et meie südamed neisse kiinduksid.  Kristus 

möödub, 35 

Pakume viirukit, mis kerkib üles Issandani: see on meie soov elada 

üllast elu, mis levitaks „Kristuse aroomi“. Kui immutada meie sõnu ja 

tegevusi tema aroomiga, siis külvame mõistmist ja sõprust. Me 

peaksime koos teistega olema sellisel viisil, et keegi ei tunneks ennast 

üksiku või hüljatuna. Meie ligimesearmastus peab olema südamlik, 

täis inimlikku soojust. (...) Me peame käituma kõikide teiste Jumala 

poegade ja tütardega nagu Jumala lapsed. Meie armastus peab olema 

pühendunud armastus, mida praktiseeritakse iga päev ning mis 

koosneb tuhandetest väikestest üksteisemõistmise detailidest, 

peidetud ohverdusest ja märkamatuks jäävast eneseandmisest. See on 

„Kristuse aroom“, mis pani meie esimeste usuvendade hulgas elavaid 

inimesi hüüdma: „Vaadake, kuidas nad üksteist armastavad!“ Ideaal ei 

ole kättesaamatu. Kristlane ei ole Tarasconist pärinev Tartarin, 

kirjanduslik kuju, kes jahtis oma kodu koridorides lõvisid, keda sealt 

kunagi ei leitud. Olen alati rääkinud reaalsest igapäevaelust, töö 

pühitsemisest, perekondlikest sidemetest, sõprusest. Kui me ei ole 

kristlased nendes asjades, siis kus me üldse oleme kristlased? 

Suitsutusrohu meeldiv aroom tuleb mõnest väikesest peidetud 

viirukiterakesest, mis on asetatud põlevatele sütele. Sarnaselt on 

„Kristuse aroom“ märgatav ka inimeste seas – mitte ootamatu 

plahvatuse leegina, vaid pidevalt hõõguvate voorustena nagu õiglus, 

lojaalsus, truudus, mõistvus, suuremeelsus, rõõmsameelsus. Kristus 
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Koos Tähetarkadega pakume ka meie mürri – ohverduse vaimu – mis 

ei saa kunagi puududa kristlikust elust. Mürr meenutab meile Kristuse 

kannatusi. Ristil pakutakse talle veini, kuhu on segatud mürri. Ja see 

oli mürr, millega tema keha oli võitud matmise jaoks. Aga ära mõtle, 

et mõtisklemine ohverduse vajalikkuse ja suretamise üle lubab sul 

lisada kurbusenooti sellele rõõmsale peole, mida me täna tähistame. 

Suretamine ei ole pessimism ega kibestumine. Suretamine on kasutu 

ilma ligimesearmastuseta. Sellepärast peame otsima suretamisi, mis 



aitavad meis arendada õiget maapealsete asjade valdamise oskust, 

kuid ei sureta teisi, kes elavad koos meiega. Kristlasel ei ole volitust 

tegutseda piinajana, samuti ei tohiks ta lasta ennast kohelda kui 

jõuetut viletsakest. Kristlane on inimene, kes teab, kuidas armastada 

tegudega ning kuidas tõestada oma armastust kannatuste proovikivil. 

Kristus möödub, 37 

 

 


