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Neitsi Maaria 
Pärispatuta Saamise noveen 

on Kiriku komme, millega valmistume  
8. detsembri suurpühaks.

Katoliku Kiriku katekismus kõneleb meie Ema erakord-
setest jumalikest andidest: „Sajandite jooksul sai Kirik 
teadlikuks sellest, et Jumala armu leidnud  Maarja oli 
lunastatud eostamisest alates. See, et ta oma eosta-
mise esimesest hetkest alates ainulaadses pühaduses 
hiilgas, tuleneb täielikult Kristusest: ta on Tema Poja 
teeneid arvestades väljapaistvaimal viisil lunastatud.“ 
(nr 491 ja 492).

Selleks, et õppida Maarjat paremini tundma ja armas-
tama, on võimalik lugeda Püha Josemaría tekste ja 
palveid üheksa päeva jooksul 30. novembrist kuni Pä-
rispatuta saamise pühani 8. detsembril.
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30. november
Maarja, täis armu

Jumala sõbrad, 292 

Ta on täis armu, ta on kogu täiuslikkus, ja ta on Ema. 
Tal on võim saada Jumalalt kõik, mida temalt palume. 
Emana soovib ta meile seda anda. Ja emana mõistab 
ta ka meie nõrkusi. Ta julgustab meid, andestab, liht-
sustab teed, tal on alati käepärast nõu, isegi siis, kui 
tundub, et miski pole enam võimalik.

Nüüd võib mõni teist ehk mõelda, et tavaline päev, 
meie elu harjumuspärased toimetused ei ole kuigi 
sobilikud selleks, et siduda oma süda nii puhta inime-
sega nagu Maarja. Ja ma teen ettepaneku veidi mõ-
tiskleda. Mida me kõiges, mida teeme, alati otsime, 
sellele erilist tähelepanu pööramata? Kui meid ajen-
dab Jumala armastus ja me tegutseme õigete kavat-
sustega, siis otsime seda, mis on hea, mis on puhas, 
seda, mis toob südametunnistusele rahu ja hingele 
õnne. Et meil ei puudu ka vead? Jah, kuid just nende 
vigade tunnistamine tähendabki seda, et näeme veel 
selgemalt, milline on meie eesmärk: õnn, mis pole lü-
hiajaline, vaid sügav, rahulik, inimlik ja üleloomulik.

On üks inimene, kes — sest ta on Jumala meistritöö— 
on selle õnne maa peal saavutanud: meie pühim ema 

Maarja. Ta elab ja kaitseb meid, ta seisab keha ja hin-
gega Isa ja Poja ja Püha Vaimu kõrval.

Püha Roosipärg, 4. rõõmurikas saladus 

Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi 
said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda 
seada Issanda ette (Lk 2:22).

Ning seekord oled sina see, mu sõber, kes kannab 
korvi turteltuvidega. — Kas näed? Tema — rüveta-
matu! — , heidab end käsu alla, nagu vajaks temagi 
puhastamist.

Kas ei õpeta see näide sulle, mu rumal laps, kuidas 
täita Jumala püha seadust, kõigist iseenda ohvritest 
hoolimata?

Ennast puhastada! Sina ja mina ..., meie oleme need, 
kes seda tõesti vajame! — Heastamist, ja kaugelt 
enam, kui seda: armastust. — Armastust, mis põle-
tab tulise rauana meie hingest välja räpasuse, mis 
läidab meie armetu südame jumaliku leegiga.

Jumala sõbrad, 189 

Pöördume tema, tota pulchra — täiesti kauni! —, 
poole nõuandega, mille andsin juba palju aastaid 
tagasi neile, kes tundsid muret oma igapäevase võit-
luse pärast olemaks alandlikud, puhtad, siirad, rõõm-
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sad ja helded. „Kõik sinu elu patud näivad esile ker-
kivat. Ära kaota usaldust. Vastupidi, hüüa oma Ema, 
püha Maarjat, lapseliku usu ja usaldusega. Tema 
toob rahu sinu hinge.“

PALVE 

On õiglane, õrn Neitsi Maarja, paluda sinult kingi-
tust, tõestust su kiindumusele: kahetsust mu pattu-
de pärast, armastuse kurbust. Kuule mind, oo Neitsi 
Maarja, mu elu, mu lootus. Võta mul käest — ja kui 
minus on praegu midagi ebarahuldavat Jumal-Isa 
jaoks, pane mind seda nägema ja kahekesi koos saa-
me selle välja rebida. 

Isiklikud märkmed, 7. oktoober 1932

1. detsember
Meie kõigi Ema, meist igaühe Ema

Jumala sõbrad, 276 

Kogu Maarjat kaunistav täiuslikkus ja privileegid pä-
rinevad tema jumalikust emadusest. See nimi näitab, 
et ta sündis patusüüta ja on täis armu, ta on alati 
neitsi ning tõusis keha ja hingega taevasse, ta krooni-
ti kogu loodu kuningannaks ning ta seisab kõrgemal 
kui inglid ja pühakud. Temast kõrgemal on ainult Ju-
mal. „Jumalaemana on pühimal Neitsil teatud moel 
lõpmatu auväärsus. See pärineb lõpmatust headu-
sest, mis on Jumal.“ Siin pole liialdamisohtu. Seda 
sõnulseletamatut müsteeriumi ei õpi me iial tundma 
küllalt sügavalt, me ei suuda iial tänada piisavalt 
oma Ema meie läheduse eest pühima Kolmainsuse-
ga, mida ta meile on andnud.

Vagu, 801 

Ei ole midagi inimlikumat kui inimene, kes on täis 
üleloomulikku. Mõtle Püha Maarja peale, kes on täis 
armu, Jumal Isa tütar, Jumala Poja Ema, Jumal Püha 
Vaimu abikaasa. Tema südames on ruumi tervele 
inimkonnale ja ta ei eelista kedagi. Igaüks on ta poeg 
või tütar.
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Kui Kristus on möödumas, 140

 Johannes, Jeesuse armastatud jünger, võttis Maarja 
oma koju, oma ellu. Vaimulikud kirjanikud on näinud 
nendes Pühakirja sõnades kutset kõigile kristlastele, 
et ka nemad võtaksid Maarja oma ellu. Kindlasti ta-
hab Maarja, et me pöörduksime tema kui oma ema 
poole, paludes, et ta näitaks end meie Emana.

Kuid ta on ema, kes ei lase ennast paluda, kes näeb 
meie palveid ette, sest ta teab meie vajadusi ja tuleb 
meile kiiresti appi, näidates tegudega, et ta peab pi-
devalt oma lapsi meeles. Igaüks meist võib oma elule 
mõeldes ja nähes, mil määral seal avaldub Jumala 
halastus, leida tuhandeid uusi põhjusi, et tunda end 
väga erilisel viisil Maarja lapsena.

Kui Kristus on möödumas, 143 

Kuna Maarja on Ema, õpetab temale pühendumine 
meid olema lapsed: armastama tõeliselt, mõõtma-
tult, olema lihtne, vaba probleemidest, mis sünnib 
isekusest mõelda ainult endale, olema rõõmus, tea-
des, et miski ei saa hävitada meie lootust. Jumala 
armastuseni viiv tee algab usaldavast armastusest 
pühima Maarja vastu. Seda kirjutasin ma juba palju 
aastaid tagasi püha Roosipärja kommentaaride ees-
sõnas, ja sellest ajast saadik olen palju kordi nende 
sõnade tõde kogenud. Ma ei taha siin pikalt arutleda, 

et selgitada seda mõtet, kutsun teid pigem saama 
kogemust, avastama seda ise Maarjaga armastavalt 
suheldes, avades talle oma südame, usaldades talle 
oma rõõmud ja mured ning paludes, et ta aitaks teil 
Jeesust tunda ja Talle järgneda.

PALVE 

Ema, me täname sind Jeesuse ees eeskostmise eest. 
Ilma sinuta poleks me olnud võimelised temani jõud-
ma. Kui tõsi on see, et Jeesuse juurde jõutakse ja 
„naastakse“ alati Maarja kaudu. 

Tee, Ajaloolis-kriitiline väljaanne, märge 514
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2. detsember
Maarja, palve õpetaja

Kui Kristus on möödumas, 174 

Jumal laseb teil avastada palju teisi jooni pühima 
Neitsi ustavast vastusest, jooni, mis ilmnevad oo-
tamatult ja kutsuvad meid eeskuju võtma: tema 
puhtust, tema alandlikkust, tema jõudu, tema suu-
remeelsust, tema truudust … Ma tahaksin rääkida 
ühest, mis hõlmab neid kõiki, sest see on vaimse eda-
siliikumise tingimus: palveelu. 

Kui me tahame kasutada seda armu, mida meie Ema 
meile tänasel päeval vahendab, ja järgida igal hetkel 
Püha Vaimu, meie hingekarjase sisendusi, siis pea-
me tõsiselt pühenduma Jumalaga suhtlemisele. Me 
ei saa peita ennast anonüümsuse taha: siseelu, mis 
ei ole isiklik kohtumine Jumalaga, pole olemas. Pea-
liskaudsus ei ole kristlik. Oma askeetlikku käitumisse 
rutiini lubamine on võrdne palvehinge surmaga. Ju-
mal otsib meid ükshaaval ja me peame Talle vastama 
ükshaaval: Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!

Me oleme tavalised kristlased, meil on erinevad elu-
kutsed, kogu meie tegevus käib tavalisi teid pidi, kõik 
kulgeb ettenähtud rütmis. Meie päevad näivad ole-
vat kõik sarnased, isegi üksluised … Hästi, kuid sellel 

pealtnäha nii tavalisel elul on jumalik väärtus, see 
huvitab Jumalat, sest Kristus tahab lihaks saada meie 
tegevuses, puhuda elu sisse kõige tähtsusetumasse 
töödesse.

Kui Kristus on möödumas, 174 

Mõelge sellele palves, tehke sellest võimalus öelda 
Jeesusele, et jumaldate Teda, ning nii jääte palvesse 
maailma keskel, tänavamüras — kõikjal. See on esi-
mene õppetund Jeesuse Kristusega suhtlemise koolis. 
Selles koolis on parim õpetaja Maarja, sest Neitsil on 
alati sel line usuhoiak, üleloomulik nägemine kõige 
selle suhtes, mis ta ümber toimub: ta hoidis kõik need 
lood oma südames alal.

Jumala sõbrad, 241

Meie Ema, püha Maarja, on pikalt mõtisklenud selle 
üle, mida on öelnud Vana Testamendi pühad naised 
ja mehed, kes ootasid Lunastajat, ja sündmuste üle, 
kus nad olulist osa mängisid. Ta on imetlenud arvu-
kaid imesid, Jumala ülevoolavat halastust oma rahva 
vastu, kes nõnda sageli on tänamatu. Mõeldes taeva 
õrnusele, mis lakkamatult uueneb, tärkab tema pa-
tusüüta südames armastus: Mu hing ülistab Issandat 
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest 
ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Selle 
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hea ema lapsed, esimesed kristlased, on temalt õppi-
nud ning õppida võime ja peame ka meie.

PALVE 

Palume täna Maarjalt, et ta hoiaks meid palves, et 
ta õpetaks meid mõistma pidevaid kutseid, kui Issand 
meie südameuksele koputab. Palume temalt: Meie 
Ema, sina oled toonud siia maailma Jeesuse, kes mei-
le ilmutab meie Isa Jumala armastust. Aita meil seda 
igapäevaste tööde keskel ära tunda, erguta meie 
mõistust ja tahet, et me oskaksime kuulda Jumala 
häält, armu õhutust. 

Kui Kristus on möödumas, 174

3. detsember 
Maarja, naine täis usku

Jumala sõbrad, 284 

Usu õpetaja. Ja õnnis on naine, kes on uskunud! 
Nii tervitab teda Eliisabet, tema täditütar, kui Neit-
si 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 maapeal-
sed 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, 204 

Issand, mina usun! Olen kasvanud sinu usus, olen 
otsustanud käia sinu lähedal. Olen oma elus kordu-
valt palunud sinu halastust. Ja korduvalt olen samuti 
pidanud võimatuks, et sa võiksid teha oma laste sü-
dames nii palju imesid. Issand, ma usun! Kuid aita 
mind uskuda rohkem ja paremini! Pöördugem selle 
palvega ka püha Maarja poole, kes on Jumala ema, 
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meie ema ja usu õpetaja: Ja õnnis on naine, kes on 
uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud.

Kui Kristus on möödumas, 173 

Neitsi ainult ei öelnud fiat, vaid täitis seda kindlat ja 
vääramatut otsust igal hetkel. Nii ka meie: kui meid 
sunnib tagant Jumala armastus ja me tunneme ära, 
mida Ta tahab, siis peame olema ustavad, lojaalsed, 
ja — olema seda tõepoolest. Sest mitte igaüks, kes 
mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab 
vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.

Kui Kristus on möödumas, 174 

Pange siiski tähele, et kui Jumal tahtis oma Ema ülen-
dada, siis on sama kindel, et tema maise elu ajal ei 
säästetud Maarjat ei valust, väsitavast tööst ega usu 
proovilepanekutest. Sellele külanaisele, kes ühel päe-
val hüüdis kiitust Jeesusele sõnadega Õnnis on ihu, 
mis sind on kandnud, ja rinnad, mida sa oled imenud, 
vastas Issand: Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna 
kuulevad ja seda järgivad. See oli Tema austusaval-
dus Emale, tema fiat’ile, siiras, pühendunud sündigu 
mulle sinu sõna järgi, mis ei avaldunud nähtavates 
tegudes, vaid varjatud ja vaikses igapäevases ohver-
duses.

PALVE 

Ema! — Hüüa Teda valjusti, valjusti. — Ta kuuleb 
sind, näeb sind ehk ohus olevat ja oma Poja abiga 
pakub sinu Ema, püha Maarja, sulle oma süle lohu-
tust, hellituste õrnust ... ja sa tunned end tugevana 
uue võitluse jaoks. 

Tee 516
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4. detsember
Maarja, tõelise armastuse Ema

Jumala sõbrad, 277 

Olen ilusa armastuse, hirmu, teadmiste ja püha loo-
tuse ema. Need on õpetussõnad, mida püha Maarja 
meile täna meenutab. See on õpetus ilusast armas-
tusest, puhtast elust, tundeõrnast ja kirglikust sü-
damest, et õpiksime olema truud Kiriku teenistuses. 
See ei ole ükskõik milline armastus — see on jumalik 
armastus. Siin ei reedeta, ei peeta arvet ega unusta-
ta. See on ilus armastus, sest selle algus ja lõpp on 
kolmekordselt püha Jumal, kes on kogu ilu ja kogu 
headus ja kogu suurus.

Ent räägitakse ka kartusest. Ma ei kujuta ette suure-
mat kartust kui seda on kartus eemalduda armastu-
sest. Sest Jumal, meie Issand, ei taha, et me oleksime 
pelglikud, arad või tuima ohvrimeelega. Tal on vaja, 
et me oleksime julged, vaprad, peenetundelised. 
Hirm, mida Pühakiri meile meenutab, tuletab meelde 
teist kaebekohta: Ma otsisin öösiti oma voodis teda, 
keda mu hing armastab. Ma otsisin teda, aga ei leid-
nud.

Nii võib juhtuda siis, kui inimene ei ole täielikult 
mõistnud, mida tähendab Jumala armastamine. Siis 

laseb süda end haarata asjadest, mis ei vii Issandani 
ja seeläbi kaotame ta silmist. Mõnikord võib-olla on 
aga Issand see, kes end peidab — tema teab, miks. Ta 
julgustab meid teda innukamalt otsima ja kui me ta 
leiame, siis hüüame rõõmsalt: Ma hoidsin teda kinni 
ega lasknud lahti.

Tee, 144 

Terve elu ülimat vooruslikkust teeb Johannese tuge-
vaks risti ees. Teised apostlid põgenevad Kolgatalt, 
tema jääb koos Kristuse emaga. Ära unusta, et puh-
tus tugevdab ja muudab mehisemaks sinu iseloomu.

Jumala sõbrad, 183 

Meie süda on sündinud armastama. Ja kui sellele ei 
anta karsket ja puhast ja õilsat armastust, siis maksab 
see kätte ja täitub valust. Tõeline Jumala armastus —
seega elu puhtus — on sama kaugel meelelisusest kui 
ka tundetusest, kaugel igasugusest tundeküllusest nii 
nagu südame puudumisest või kalkusestki.

Tee, 902 

Miks sa ei anna end lõplikult Jumala hoolde ..., tõeli-
selt ..., praegu!?
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Kui Kristus on möödumas, 187 

Maarja, meie Kuninga püha Ema, meie südame Ku-
ninganna, juhib meid nii, nagu ainult tema oskab 
seda teha. Kaastundlik Ema, armu troon, me palume 
sind, et oskaksime luua oma elus ja nende elus, kes 
on meie ümber, ridahaaval lihtsa armastuse poeemi, 
quasi fluvium pacis, otsekui rahujõe. Sest sina oled 
lõputu halastuse meri: kõik jõed voolavad merre, aga 
meri ei saa täis.

PALVE 

Sa pead usalduslikult paluma Neitsit, nüüd kohe, oma 
südame üksinduses ilma sõnamürata: „Mu ema, mu 
armetu süda mässab tobedalt … Kui sina mind ei 
kaitse …“ Ja ta on sulle toeks, et sa hoiaksid südame 
puhta ja kõnniksid teel, kuhu Jumal sind on kutsunud. 

Jumala sõbrad, 180

5. detsember
Püha Maarja, meie lootus

Jumala sõbrad, 286 

Lootuse õpetaja. Maarja teatab: Nüüdsest peale kii-
davad mind õndsaks kõik sugupõlved. Kui vaadata 
inimlikust küljest, siis millel see lootus põhines? Kes 
oli Neitsi Maarja tolle aja meeste ja naiste jaoks? 
Vana Testamendi kuulsad kangelannad — Juudit, Es-
ter, Deboora — said juba maa peal inimeste au osa-
liseks, rahvad kiitsid ja ülistasid neid. Maarja troon 
nagu tema Poja omagi on rist. Tema ülejäänud elu 
jooksul, enne kui ta keha ja hingega taevasse võe-
ti, hämmastab meid tema vaikne kohalolek. Püha 
Luukas, kes teda hästi tundis, märgib, et Maarja oli 
palves koos esimeste jüngritega. Nii lõpetabki oma 
maised päevad see, keda pidid igavesti kiitma kõik 
inimesed. 

Kui vastandlik on Neitsi Maarja lootus meie kannata-
matusele! Sageli nõuame Jumalalt, et ta tasuks mei-
le kohe selle vähese hea eest, mida oleme teinud. Ja 
niipea kui tekivad esimesed raskused, me kurdame. 
Sageli oleme võimetud püsivalt pingutama, säilitama 
lootust. Sest meil puudub usk: Ja õnnis on naine, kes 
on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõ-
nelnud.
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Jumala sõbrad, 221 

Lootusrikkad! See on mõtiskleva hinge ime. Me ela-
me usust, lootusest ja armastusest, ja lootus teeb 
meid võimsaks. Kas mäletate püha Johannest? Ma 
olen kirjutanud teile, noored, sest te olete tugevad ja 
Jumala sõna püsib teis ning te olete ära võitnud kur-
ja. Jumal käib peale, Kiriku ja kogu inimkonna igavese 
nooruse nimel. Te võite teha jumalikuks kogu inimli-
ku, nagu kuningas Midas muutis kullaks kõik, mida 
puudutas! 

Ärge unustage iial: pärast surma võtab teid vastu 
armastus. Ja Jumala armastuses leiate peale selle 
kõik puhtad armastused, mis teil maa peal on olnud. 
Issand on näinud ette, et veedaksime oma lühike-
sed elupäevad töötades ja, nagu tema Ainusündi-
nu, head tehes. Niikaua peame olema valvel, valmis 
kuulma neid kutseid, mida püha Ignatius Antiookiast 
tundis oma hinges, kui lähenes märtritund: „Tule Isa 
juurde,” tule oma Isa juurde, kes ootab sind kanna-
tamatult.

PALVE 

Palugem pühalt Maarjalt — Spes nostra’lt —, et ta 
süütaks meis pühaliku soovi elada kõik koos Isa ma-
jas. Miski ei saa valmistada meile muret, kui otsusta-
me hoida südames igatsust tõelise isamaa järele — 

Issand juhib meid oma armuga ja lükkab paati heas 
tuules nõnda selgetele kallastele. 

Jumala sõbrad, 221
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6. detsember
Maarja, meie varjupaik ja  
meie jõud

Jumala sõbrad, 288 

Ristiohvri juures oli aga püha Maarja kohal, kuuldes 
kurbusega, kuidas möödujad parastasid teda päid 
vangutades: „Sina, kes lammutad templi ja kolme 
päevaga üles ehitad, päästa iseennast! Kui sa oled 
Jumala Poeg, siis astu ristilt alla!“ Maarja ühines 
oma Poja valuga, kuuldes tema sõnu: Mu Jumal, mu 
Jumal, miks sa mu maha jätsid? Mida sai Maarja 
teha? Sulada kokku oma Poja lunastava armastuse-
ga, ohverdada Isale meeletu valu, mis kui terav mõõk 
tema puhast südant läbistas. Ema tagasihoidlik ja 
armastav kohalolek pakub Jeesusele uuesti lohutust. 
Maarja ei karju, ei jookse edasi-tagasi. Stabat — ta 
seisab oma Poja kõrval. Jeesus vaatab teda ja pöörab 
siis pilgu Johannese poole. Ja teatab: „Naine, vaata, 
see on su poeg!“ Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaa-
ta, see on su ema!“ Johanneses usaldab Kristus oma 
emale kõik inimesed ja eriti oma jüngrid — need, kes 
pidid temasse uskuma. 

Felix culpa — õnnelik süü, laulab Kirik, sest selle läbi 
on meil õnnestunud saada just niisugune ja nii suur 

Lunastaja. Õnnelik süü, võiksime ka lisada, mis on 
pidanud meid vääriliseks saama endale emaks püha 
Maarja. Nüüd oleme kaitstud, miski ei tohi valmis-
tada meile muret, sest meie Ema, kes on kroonitud 
taeva ja maa Kuningannaks, on Jumala ees meie eest 
paludes kõikvõimas. Jeesus ei saa midagi keelata 
Maarjale ega ka meile, selle Ema lastele.

Tee, 508 

Imetle püha Maarja tugevust — suurimas inimlikus 
valus vankumatult risti all (ei ole suuremat valu kui 
Tema oma).

— Ja palu endale samasugust tugevust, et ka sina os-
kaksid olla risti all.

Ristitee, 13. peatus, 3 

Ära lase endalt oma apostellikus töös julgust ära võt-
ta. Selles puudub kaotamise võimalus, sama vähe, 
nagu Kristuse rist kaotus oli. Julgust! ... Edasi vas-
tuvoolu Meie Armsa Emanda rüvetamatu südame 
emaliku kaitse all: Sancta Maria, refugium nostrum 
et virtus! — sina oled minu pelgupaik ja vägi.

Rahu, meelerahu ... Jumalal on siin maa peal väga 
vähe sõpru. Ära kõõrita maailmast pagemise või-
malust. Ära vaata igapäevasele koormale, tundugu 
mõni neist päevist meile kuitahes pikk.
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Jumala sõbrad, 141 

Mõtle, Jumal tahab, et sa oleksid õnnelik, ja kui sina 
annad omalt poolt, mida suudad, siis saad sa õnne-
likuks, väga õnnelikuks, üliõnnelikuks, kuigi sul het-
kekski ei puudu rist. Ent see rist ei ole enam tapala-
vaks, vaid trooniks seal, kus valitseb Kristus. Ja tema 
kõrval on ta Ema, kes on ka meie Ema. Püha Neitsi 
annab sulle jõudu, mida vajad, et kõndida kindlalt 
tema Poja jälgedes.

PALVE 

Ütle: minu Ema- sinu, sest sa kuulud Talle paljudel 
põhjustel —, sidugu Sinu armastus mind Sinu Poja ris-
ti külge — et mul ei oleks puudust usust ega julgusest 
ega söakusest, et täita Jeesuse tahet. 

Tee, 497

7. detsember
Maarja, meie igapäevaelu õpetaja

Kui Kristus on möödumas, 173 

Me peame jäljendama tema loomulikku ja üleloomu-
likku peenust. Ta on väljavalitud loodu päästeplaa-
nis, Maarjas Sõna sai lihaks ja elas meie keskel.Ta 
oli peenetundeline tunnistaja, kes jäi märkamatuks. 
Talle ei meeldinud kiitus, sest ta ei taotlenud isiklik-
ku au. Maarja oli oma Poja lapsepõlve ümbritsevate 
müsteeriumide juures, tavaliste müsteeriumide, kui 
nii võib öelda. Suurte imede tunnil ja rahvahulkade 
kiiduavalduste ajal kaob ta peitu. Kui väikesel eeslil 
ratsutavat Kristust Jeruusalemmas kuningana ter-
vitatakse, siis Maarjat kohal ei ole. Ta ilmub uuesti 
välja Risti all, siis, kui kõik põgenevad. Sellisel käitu-
misviisil on ülevuse — loomuliku, mitte pingutatud —, 
sügavuse, hinge pühaduse maik. 

Kui Kristus on möödumas, 172 

Et olla jumalik, et end Jumala-sarnaseks muuta, pea-
me alustama sellest, et oleme väga inimlikud, elades 
tavaliste inimestena Jumala palge ees ja pühitsedes 
seda näilist väiksust. Nii elas Maarja. Tema, kes on 
täis armu, kellele on suunatud Jumala rõõm, kes 
on kõrgem inglitest ja pühakutest, elas tavalist elu. 
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Maarja on inimene nagu meie, tal on süda nagu meil, 
ta on võimeline tundma rõõme ja kannatusi ning va-
lama pisaraid. Enne kui Gabriel andis talle teada Ju-
mala tahtest, ei teadnud püha Neitsi, et ta on kogu 
igavikust välja valitud olema Messia Ema. Ise pidas 
ta end madalaks, seepärast tunnistas ta hiljem süga-
va alandlikkusega, et talle on suuri asju teinud Vägev.

Kui Kristus on möödumas, 148 

Ärme unustame, et peaaegu kõik päevad, mis Neit-
si Maarja maa peal veetis, möödusid väga sarnaselt 
teiste, miljonite naistega, kes hoolitsesid oma pere-
konna eest, kasvatasid lapsi, tegid majapidamistöid. 
Maarja pühitseb ka kõige väiksemaid asju, mida pal-
jud ekslikult peavad tähtsusetuks ja väärtusetuks: 
igapäevast tööd, tähelepanelikkust armastatud ini-
meste vastu, vestlusi vanemate ja sõpradega ning 
nende külastamist. Õnnistatud tavalisus, mis võib olla 
nii täis Jumala armu!

Sest see on võti, mis selgitab Maarja elu — tema ar-
mastus. Armastus, mis viib äärmuseni, iseenda täieli-
ku unustamiseni, rahuloluga olla seal, kus Jumal tahab 
ja hoolikalt Tema tahet täites. Seepärast ei olnud ta 
väikseimgi liigutus kunagi harilik, vaid täis tähendus-
rikkust. Maarja, meie Ema, on meile eeskuju ja tee. 

Me peame püüdma olla nagu tema, nendes olukor-
dades, kuhu Jumal on tahtnud meid panna.

PALVE: 

Pöördume kaitseks Neitsi Maarja poole, sest võime 
olla üsna kindlad, et kui igaüks meist — preester või 
mitte, üksik, abielus või lesk — on ustav igapäevaste 
kohustuste täitmisele, siis saavutame võidu sel maal, 
Jumalale alati ustav olemise võidu. Ja seejärel jõuame 
Taevasse ning rõõmustame igavesti Jumala sõpruses 
ja armastuses koos Õnnistatud Neitsi Maarjaga. 

Palve Guadalupe Neitsi Maarja kuju ees 
24. mail 1970
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8. detsember
Neitsi Maarja, apostlite kunin-
gannaPüha Josemaria sõnad:

Kui Kristus on möödumas, 145 

Me ei saa suhelda Maarjaga kui lapsed ja mõelda ai-
nult endale, oma probleemidele. Ei saa suhelda Neit-
siga ja sulguda isiklikesse probleemidesse. Maarja 
viib meid Jeesuse juurde ja Jeesus on primogenitus in 
multis fratribus, esmasündinu paljude vendade seas. 
Seepärast viib Jeesuse tundmine meid mõistmiseni, 
et meie elu ei saa kulgeda teise sooviga kui pühen-
dada end teiste teenimisele. Kristlane ei saa jääda 
ainult isiklike probleemide kammitsaisse, ta peab 
elama, pöörates oma palge üleilmse Kiriku poole, 
mõeldes kõigi hingede päästmisele.

Kui Kristus on möödumas, 145 

Kui me oleme täidetud selle vaimuga, lõpevad meie 
palved — isegi kui need algavad näiliselt isiklike tee-
made ja kavatsustega —, alati teiste teenimise mõ-
tetega. Ja kui me kõnnime pühima Neitsi käekõrval, 
siis tunneme end kõigi inimeste vennana, sest oleme 
kõik selle Jumala lapsed, kelle jaoks tema on Tütar, 
Mõrsja ja Ema.

Kui Kristus on möödumas, 149 

Olge julged. Te saate arvestada Maarja abiga, kes on 
Regina apostolorum, apostlite Kuninganna. Ja Neitsi 
Maarja, lakkamata käitumast nagu Ema, oskab näi-
data oma lastele kätte nende täpsed kohustused. Nei-
le, kes talle lähenevad ja tema elu vaatlevad, osutab 
Maarja alati tohutu suurt abi — ta viib nad Risti ette 
ja asetab nad vastamisi Jumala Poja eeskujuga. Ja sel-
les vastamisi seadmises, kus sünnib otsus kristlikuks 
eluks, palub Maarja meie eest, et meie käitumine viiks 
lepituseni väiksema venna — sinu ja minu — ning Isa 
ainusündinud Poja vahel. 

Paljudele pöördumistele, paljudele otsustele end 
täiesti Jumala teenistusse anda on eelnenud koh-
tumine Maarjaga. Neitsi Maarja on toitnud otsin-
gusoovi, emalikult elavdanud hingerahutust, on pan-
nud püüdlema muutuse, uue elu poole. Ja nii on mida 
iganes tema teile ütleb, seda tehke muutunud armas-
tava eneseandmise teoks, kristlikuks kutsumuseks, 
mis sealtpeale valgustab kogu meie isiklikku elu.

PALVE 

Maarja, kes kasvatas üles Jeesuse ja saatis Teda läbi 
Tema elu ja on nüüd Tema kõrval taevas, aitab meil 
tunnistada Jeesusest, siis kui kohtame Teda teel oma 
kaasinimeste vajadustes. 
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Sancta Maria, spes nostra, ancilla Domini, sedes sa-
pientiæ, ora pro nobis! Püha Maarja, meie lootus, Is-
sanda teenija, Tarkuse aujärg, palu meie eest! 

Kui Kristus on möödumas, 149
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