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PALVE
Püha Josemaria Escrivá  

Opus Dei asutaja

Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pü-
hale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid 
armuande, valides tema oma ustavaimaks tööriistaks 
Opus Dei asutamisel, mis on tee pühadusele kutsetöö 
ja kristlase igapäevaste kohustuste täitmise kaudu, 
aita ka minul muuta oma elu iga hetk ja olukord ar-
mastuseks sinu vastu, Kiriku, Püha Isa, ja ligimeste tee-
nimiseks lihtsuses ja rõõmus, heites usu ja armastuse 
valgust meie maistele teedele. 

Võta kuulda minu palvet, mille Püha Josemaria eest-
kostel sinu ette toon … (nimetage oma soov). Aamen.

Meie Isa, kes sa oled taevas, 
pühitsetud olgu Sinu nimi, 
Sinu riik tulgu,  
Sinu tahtmine sündigu 
nagu Taevas, nõnda ka maa peal. 
Meie igapäevast leiba  
anna meile tänapäev 
ja anna meile andeks meie võlad, 
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele 
ja ära saada meid kiusatusse, 
vaid päästa meid ära Kurjast.  
Aamen. 

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, 
Issand on Sinuga. 
Õnnistatud oled Sa naiste seas 
ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus. 
Püha Maarja, Jumalaema, 
palu meie, patuste, eest 
nüüd ja meie surmatunnil.  
Aamen.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 
Nii kui alguses oli,  
nüüdki on ja jääb  
igavesest ajast igavesti.  
Aamen.
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1. päev
SÜDAMERAHU EEST

Püha Josemaría sõnad:
See, mis röövib su hingerahu, ei saa tulla Jumalast. 
(„Tee“, nr 258)

Selge märk jumalamehest või jumalanaisest on hin-
gerahu: neil on rahu ja nad annavad rahu inimestele, 
kellega nad suhtlevad. („Sepikoda“, nr 649)

Lepitada, mõista, andestada: selles on küsimus. Ära 
püstita eales risti vaid meenutamaks, et inimesed ke-
dagi mõrvasid. See oleks kuradi plagu. Kristuse Risti 
kandmine tähendab pigem: vaikida, andestada ja 
kõikide eest palvetada, et kõik leiaksid rahu. („Risti-
tee“, 8.  peatus, nr 3)

Nagu Kristus käis mööda maad head tehes (Ap 10:38) 
kõigil Palestiina teedel, nii püüdke ka teie inimlikel 
teedel perekonnas, ühiskonnas, tööl ning kultuuriüri-
tustel ja puhkuses rahu külvata. („Kristus möödub“, nr 
166)

Kavatsus
Issand, sina tead, kui väga ma tahan, et sinu rahu 
oleks minuga. Aga ma tean väga hästi, et ma ei saa-
vuta seda senikaua, kuni varjan oma südames kibes-

tumist ja vimma – nagu haavu, mis kunagi ei parane. 
Tahaksin olla võimeline ütlema seda, mida ütles Püha 
Paulus: „üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui 
kellelgi on teise vastu kaebust ... Ja teie südameis va-
litsegu Kristuse rahu.“ (Kl 3:13, 15) Issand, ilma sinu 
abita – ainuüksi oma jõupingutustega – ei suuda 
ma seda rahu kunagi saavutada. Ja nii palun ma si-
nult alandlikult armu Püha Josemaria eestkostel, et 
oleksin võimeline andestama. Puhasta mu süda vae-
nulikkusest, vihkamisest, sallimatusest ja muudest 
kibedatest tunnetest, mis lahutavad mind teistest 
– ükskõik, kui palju mulle tundub, et teiste inimeste 
vead ja väärteod mu reaktsiooni õigustavad. 

Palve pühale Josemariale



76

2. päev
MÕISTMISE JA ANDESTAMISE EEST

Püha Josemaria sõnad:
Ära luba endale ühtegi halba mõtet teiste kohta, ise-
gi kui kellegi sõnad või teod annavad selleks alust. 
(„Tee“ nr 442)

Halastus seisneb pigem „mõistmises“ kui „andmises“. 
– Sellepärast otsi oma kaasinimesele vabandus – ala-
ti leidub mõni –, kui sinu ülesandeks on kohut mõista. 
(„Tee“, nr 463)

Pane ennast oma ligimese olukorda. Siis näed mitme-
suguseid teemasid ja probleeme rahulikult. Sa ei ärri-
tu. Sa oled mõistev. Sa teed järeleandmisi ja kui vaja, 
siis juhid inimesi õigele teele. Ja sa täidad maailma 
ligimesearmastusega. („Sepikoda“, nr 958)

Kavatsus:
Jeesus, sa näed, kui raske mul on mõista teisi inimesi, 
näha neis parimat, andestada nende suuri või väike-
seid vigu, kui nad ärritavad mind ning teevad mulle 
haiget. 

Ma tahan sinult paluda armu, et täita sinu käsku: 
„Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! 
Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! 

Andke andeks, ja teile antakse andeks!“ (Lk 6:37)

Sa tead Issand, et sageli märkan ma inimestes esi-
mesena negatiivseid asju: asju, mis ärritavad mind, 
näivad mulle naeruväärsed ja talumatud; asju, mis 
tekitavad minus kibedust. Ja nii areneb minus pahe 
mõelda ja rääkida teistest inimestest halvasti. 

Issand, halasta minule, kes ma ise olen nii halasta-
matu. Kuigi ma seda ei vääri, palun ma, et sa Püha 
Josemaria eestkostel kingiksid mulle südame, mis on 
võimeline mõistma, vabandama ja andestama.

Palve pühale Josemariale
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3. päev
UHKUSE ÜLETAMISEKS

Püha Josemaria sõnad:
Kui sul endal on nii palju puudusi, miks sa imestad 
siis, kui leiad neid teiste juures? („Tee“, nr 446)

Nõus, see inimene on sind halvasti kohelnud. Kuid kas 
sina pole Jumalat veel halvemini kohelnud? („Tee“, nr 
686)

Pinguta ennast, kui vaja peaks olema, et andesta-
da alati neile, kes sind solvavad, kohe algusest pea-
le, sest kui tahes suur on sinule tekitatud kahju või 
solvang, on Jumal sinule ikka rohkem andestanud. 
(„Tee“, nr 453)

Heitkem kõrvale igasugune uhkus, olgem kaastund-
likud ja näidakem ligimesearmastust; aidakem üks-
teist palvete ja siira sõprusega („Sepikoda“, nr 454)

Kavatsus:
Issand, see on tõsi, et ma palvetan ja palun, et annak-
sid mulle andeks ..., kuid ma ei suuda siiski andestada 
neile, kes on mind solvanud. Anna mulle andeks, et 
olen põlanud sinu Poja Jeesuse neid sõnu Meie Isa 
palvest, mida ma lausun nii sageli, kui palvetan: „Ja 
anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks 

anname oma võlglastele!“ (Mt 6:12)

Mõistan, et kui ma oleksin siiras, siis näeksin kogu 
selle kanguse taga oma enda uhkust. Ma näen, et 
olen kergesti solvuv, saan valesti aru sellest, mida 
inimesed ütlevad või teevad ning iga väiksemgi vihje 
ärritab mind... Ja sina, Jeesus: kuidas sina käitusid, 
kui inimesed kohtlesid sind halvasti? Mis sa minuga 
teed, kui ma kohtlen sind oma pattudega halvasti? 
Ma tean väga hästi, et iga kord, kui ma lähen ja pi-
hin oma patte, siis ütled sina mulle: „Ma annan sulle 
andeks.“

Issand, ma ei taha olla silmakirjatseja! Palun, et sa 
püha Josemaria eestkostel annaksid mulle armu olla 
alandlik, mis on hädavajalik tingimus, et õppida an-
destama. 

Palve pühale Josemariale
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4. päev 
VIHA ÜLETAMISE EEST

Püha Josemaria sõnad:
Ütle sedasama, mida sa äsja ütlesid, teise tooniga, 
ilma vihata. Nii on sinu seisukohad palju veenvamad, 
ja mis kõige olulisem, sa ei solva Jumalat. („Tee“, nr 9)

Ära noomi, kui oled alles eksimuse pärast nördinud. 
Oota järgmise päevani, võib-olla kauemgi. Ja noomi 
alles hiljem, rahulikult ja selginenud arusaamaga. 
Ühe lahke sõnaga saavutad rohkem kui kolme tunni 
tüliga. Ohjelda oma temperamenti. („Tee“, nr 10)

Vaiki alati, kui sinus keeb põlgus. Ja seda isegi siis, 
kui sinu viha on vägagi põhjendatud. Sest vaatamata 
oma diskreetsusele, ütled neil hetkil rohkem, kui sa 
tahaksid. („Tee“, nr 656)

Kavatsus:
Jeesus, ma mõtlen sinule ja sinu sõnadele: „õppige 
minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik“ 
(Mt 11:29). Ja seejärel mõtlen ma iseendale: minu 
ärritumised, minu ägedad reaktsioonid, minu tera-
vus, minu sees keev viha, minu veendumus, et kõik 
on korras, kui käitun karmilt teiste inimestega, sest 
„Mul on õigus.“ Ja ma kujutan ette, et olen kristlane!

Püha Palulus oli kristlane ja ta ütles: „Kõik kibedus ja 
raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kauge-
le (Ef 4:31). Püha Josemaria oli kristlane ja ta vastas 
laimule hoiakuga, mis seisnes püsivas „vaikimises, 
töötamises, andestamises ja naeratamises“.  Ta tõu-
sis õigluse kaitseks ainult siis, kui talle tekitatud kah-
ju solvas ka Jumalat või süütuid kolmandaid isikuid. 
Jeesuse süda – leebe ja alandlik – tee püha Josemaria 
eestkostel ka minu süda enda südame sarnaseks. 

Palve pühale Josemariale
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5. päev
KIBESTUMISE ÜLETAMINE

Püha Josemaria sõnad:
Need, kes kirglikult säilitavad „kibestumiste nimekir-
ja“ jätavad endast väga kitsarinnalise mulje. Selliste 
haletsusväärsete hingedega on võimatu koos elada. 
(„Vagu“, nr 738)

Andestamine. Andestada kogu südamest, jätmata ki-
bestumisest jälgegi – see on alati viljakas meelelaad! 
Selline oli Kristuse suhtumine ristilöömisesse: “Isa, 
anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!” 
Sellest tuli sinu ja minu pääste. („Vagu“, nr 805)

Inimesed ei šokeeri Jumalat. Jumal suudab taluda 
kõiki meie truudusemurdmisi. („Kristus möödub“, 
nr 64)

Ma ei ole kunagi kedagi, kes mulle on selja pööranud, 
halvasti kohelnud, isegi kui minu soovile aidata, on 
vastatud solvanguga. („Jumala sõbrad“, nr 59)

Kavatsus:
Mu Jumal, ma tean, et kibestumine on haav, mida 
enesearmastus ja uhkus hoiavad lahti ja õhutavad 
minu südames. 

See on gangreen, mida viha hinges hoolikalt kasva-

tab. See hirmutab mind, mu Jumal, sest ma olen selle 
enda seest avastanud - juurdununa nagu vähk.  

Keegi ütles kord, et kibestumine on nagu kuradi ahi. 
Tal oli õigus. Ka mina tunnen, et see tuli, mis põletab 
armastust, üksteise mõistmist ja rahu, on neetud tuli, 
sest need peaksid alati olema Jumala laste omavahe-
liste suhete tunnustähtedeks. 

Jeesus, vabasta mind sellest! Aita mul haigusest lah-
ti saada sagedase pihtimise abil. Kingi mulle püha 
Josemaria eestkostel tugevust, mis tuleb Taevast, et 
suudaksin andestada ja unustada. Soovin, et ma ei 
hoiaks endas kunagi kibestumist. Luba selle asemel 
jätta meelekibedus sinu Südamesse ja õppida seal üt-
lema „Isa, anna neile andeks!“ (Lk 23:34)

Palve pühale Josemariale
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6. päev
PEREKONNATÜLIDE ÜLETAMINE

Püha Josemaria sõnad:
On võimalik elada õnnelikult koos, kui igaüks püüab 
parandada oma vigu ja teeb jõupingutusi, et unusta-
da teiste vigu. („Vestlused“, nr 108)

See on kannatlikkus, mis innustab meid teisi inimesi 
mõistma, olles veendunud, et hinged muutuvad aja-
ga paremaks nagu hea vein. („Jumala sõbrad“, nr 78)

Meie armastus peab olema ennastohverdav, iga-
päevane, koosnedes mõistmise tuhandest pisiasjast, 
vaikne ohverdus, märkamatu eneseandmine. („Kris-
tus möödub“, nr 36)

Vaikimist ei kahetse sa kunagi, rääkimist sageli. 
(„Tee“, nr 639)

Kavatsus:
Mu Jumal, sa tead, et mul on tõesti raske andesta-
da, kui minu perekonnaga seotud inimesed käituvad 
minu suhtes taktitundetult, lugupidamatult, kanna-
tamatult ja ebaviisakalt. Sa tead, et mul on veel ras-
kem tunnistada, et ma ise teen neid samu vigu. Ma 
palun sinult püha Josemaria eestkostel abi, et üle-
tada oma ekslikku enesearmastust ja viia ellu seda, 

millest püha Paulus meile räägib: „kogu alandlikkuse 
ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armas-
tuses“ (Ef 4:2).

Issand, vabasta mind kangekaelsest mõttest, et ai-
nult minul on õigus; vabasta mind jämedast käitu-
misviisist, kärsituks muutumisest väikeste eksimuste 
pärast, vaidlemisest ebaoluliste asjade üle... Ma pa-
lun sinult armu, et olla võimeline vaikima, naerata-
ma, head nägu tegema ja vabandama, kui olen keda-
gi korrale kutsunud liiga teravalt. Ja kui peaks olema 
vajalik, siis palun sinult ka kangelaslikku andeksand-
mise oskust, millega sa võtsid aias vastu Juudase, kui 
ta sind reetis. 

Palve pühale Josemariale
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7. päev
ESIMESE SAMMU TEGEMINE

Püha Josemaria sõnad:
Meie taevane Isa unustab iga solvangu, kui laps 
pöördub jälle Tema poole, kui me kahetseme ja palu-
me andeks. Issand on nii hea Isa, et ta näeb ette meie 
soovi andeks paluda ning tuleb meile vastu, võttes 
oma armuga meid avasüli vastu. („Kristus möödub“, 
nr 64)

Issand haaras initsiatiivi, tulles meiega kohtuma. Ta 
andis meile eeskuju. („Jumala sõbrad“, nr 228)

Meeleparanduse sakramendis riietame meie, sina ja 
mina, end Jeesuse Kristuse ja tema teenetega. („Tee“, 
nr 310)

Kavatsus
Jumal, Halastuse Isa, ma avan Evangeeliumi ja näen, 
et Jeesus palub mul alati astuda esimesena samm 
leppimise suunas, esimesena vabandada ja anda an-
deks. „Jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt 
ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and!“ 
(Mt 5:24)

See on tõesti õiglane, et sa palud minul teha seda, 
mida sa ise tegid. Tõepoolest, püha Paulus ütleb, et 

„Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused“ 
(Rm 5:8). Mu Jumal, kui raske mulle tundub astuda 
seda esimest sammu, kui ma olen veendunud, et mul 
on õigus –  ning et hoopis mina olen see, keda solvati! 
See tundub üliinimliku pingutusena. Ma suudan seda 
teha ainult sinu jõul, Issand!

Püha Josemaria, ole mulle eestkostjaks, et otsustak-
sin otsida Jumala abi siira pihtimise kaudu, sest just 
meeleparanduse sakramendis leian seda armu, mida 
ma vajan.

Palve pühale Josemariale
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8. päev
TASUDA KURJALE HEAGA

Püha Josemaria sõnad:
Meie pattu tagasilangemisele vastab Jeesus lunas-
tustahte järjekindlusega, andestamise üliküllusega. 
(„Ristitee“, 7. peatus)

Inimesed, nende elu ja õnn on nii palju väärt, et Ju-
mala Poeg ise annab end, et neid lunastada, puhas-
tada, ülendada. („Kristus möödub“, nr 165)

Kristlase ülesanne on uputada kurjus headuse küllu-
sesse. („Vagu“, nr 864)

Harjuge vastama vaestele „vihkajatele“, kes teid ki-
videga loobivad, sellega, et loobite neid „Ole tervita-
tud, Maarja“ palvetega. („Sepikoda“, nr 650)

Kavatsus:
Hea Jeesus, ma tunnistan, et kui tunnen ennast sol-
vatuna, hakkab minu sees keema soov kätte maksta 
– just täpselt see, mida sina ei teinud! Kui raske on 
alistada kujutelmi väikestest või suurtest kättemak-
sutegudest, mida mu kujutlusvõime loob! Ja ometi 
ma tean, et peaksin mõtlema andestamisele!

Issand, kui mul on sellised tunded, siis meenuta mulle 
enda sõnu: „Armastage oma vaenlasi ja palvetage 

nende eest, kes teid taga kiusavad“ (Mt 5:44); ning 
püha Pauluse sõnu: „Ära lase kurjal võitu saada ene-
se üle, vaid võida sina kuri heaga!“ (Rm 12:21)

Ma palun sind Issand, et minu tänane mõtisklus püha 
Josemaria sõnade üle ärataks minus tema eestkostel 
otsuse: alati palvetada nende eest ja soovida head 
neile, kes teevad mulle kahju, „uputades kurjus hea-
duse küllusesse“.

Palve pühale Josemariale
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9. päev
MEIE EMA MAARJA ABI EEST

Püha Josemaria sõnad:
Tema õrnim, tähelepanelikeim süda pidi (...) palju 
kannatama, olles tunnistajaks inimeste ühisele jul-
musele, timukate raevule, mis põhjustas Jeesuse 
kannatuse ja surma. Aga Maarja ei räägi. Nagu tema 
Poegki, ta armastab, vaikib ja andestab. See on ar-
mastuse jõud! („Jumala sõbrad“, nr 237)

Kui me oleme tõesti Maarja lapsed, siis mõistame 
seda Issanda suhtumist, meie süda avardub ja muu-
tub halastavaks. („Kristus möödub“, nr 146)

Harju oma vaest südant usaldama Maarja Armsamai-
le ja Pärispatuta Südamele, et ta saaks seda puhas-
tada suurest prahihulgast ning juhtida seda Jeesuse 
Pühima ja Armastavaima Südameni („Vagu“, nr 830)

Kavatsus:
Halastuse Ema, kurbade lohutaja, patuste varjupaik, 
sa olid ühendatud Jeesuse ohvriga, kui ta valas ristil 
oma verd, et meid puhastada meie pattudest: halas-
ta meie vaeste patuste peale, kui me ei suuda andes-
tada.

Kui me tunneme pahameelt, viha või kättemaksusoo-

vi põlemas endi sees, tuleta meile meelde sind; ära 
lase meil kunagi unustada, et meil on Ema, kes meid 
armastab ja kes tahab oma Pärispatuta Südame soo-
jusega pehmendada meie kõva südant.

Emba meid nagu väikseid lapsi; rahusta oma nae-
ratusega meie viha, hangi meile oma Pojalt andes-
tamise, unustamise ja salavimmast loobumise and; 
samuti oskus armastada ja soovida head neile, kes 
meid ei armasta. Ja nagu püha Josemaria palvetas 
– juhi meid sügavale Jeesuse Pühimasse ja Armasta-
vamaisse Südamesse. 

Palve pühale Josemariale
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