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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
Abielu – jumalik kutsumus

Püha Josemaría sõnad:
Kristlase jaoks on abielu tõeline üleloomulik kutsu-
mus, suur sakrament Kristuses ja Kirikus, nagu ütleb 
Püha Paulus. See on püha märk, Jeesuse tegevus, mis 
tungib nende hinge, kes abielluvad ning kutsub neid 
üles teda järgima, muutes kogu oma abielu elu juma-
likuks teekonnaks maa peal. („Kristus läheb mööda“, 
nr 23)

On oluline, et abielus inimestel oleks selge arusaam 
nende kutsumuse väärikusest. Nad peavad teadma, 
et nad on Jumala poolt kutsutud mitte ainult inimliku 
armastuse jaoks, vaid ka jumaliku armastuse jaoks, 
oma inimliku armastuse kaudu. On oluline, et abielus 
inimesed mõistaksid, et nad on välja valitud enne 
maailma rajamist, et teha koostööd Jumala loomin-
gulise väega, saades lapsi ning neid üles kasvatades. 
Meie Issand palub neilt, et nende kodu ja nende kogu 
pereelu annaks tunnistust kõikidest kristlikest voorus-
test. („Vestlused monsenjöör Escriva de Balagueriga”, 
nr 93)

Armastus, mis viib abielu ja perekonna loomiseni, võib 
samuti olla imekaunis jumalik tee, kutsumus. Kõik 
see, mida ma olen teile rääkinud asjade hästi tegemi-

sest, armastuse toomisest igapäevase elu väikestesse 
kohustustesse, sellest „millegi jumaliku“ avastamisest 
pisiasjades, kõik see, leiab oma erilise koha selles elu-
lises õhkkonnas, kus on inimeste armastus. („Vestlu-
sed monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 121)

Palve perekonnaelu eest
Aidaku Jumal meil aru saada kristliku abielu ülevusest 
ning mõista seda kui jumalikku kutsumust – isiklikku, 
armastavat kutset Jumalalt – mis Ta meile selles maa-
ilmas usaldas: rajada kristlik perekond, mis on püha 
ja püsiv, Kiriku ja „ühiskonna esmane ning elujõuline 
rakuke“ nagu ütles paavst Johannes Paulus II.

Palve raskustes perekonnaelu eest
Hoidku Jumal me silmis Naatsareti Püha Perekon-
da: Jeesust, Maarjat ja Joosepit, kes olid täis usku, 
armastust ning iseennast unustades elasid täielikult 
Jumalale ja üksteisele, andes end lihtsalt, rõõmsalt,  
suuremeelselt ja teenimisvalmilt.

Palve pühale Josemariale
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2. päev
Abielu – tee pühadusele

Püha Josemaría sõnad:
Abielu aitab abielus inimestel pühitseda iseennast 
ja teisi, sel põhjusel saavad nad sakramendist, mille 
seadis Jeesus Kristus, erilist armu. Need, kes on kut-
sutud abiellu, leiavad selles Jumala armuga kõik, mis 
on vajalik, et saada pühaks. („Vestlused monsenjöör 
Escriva de Balagueriga“, nr 91)

Abikaasad on kutsutud pühitsema oma abielu ja pü-
hitsema iseendid selles liidus. See oleks tõsine viga, 
kui nende vaimse elu areng toimuks kodule selga pöö-
rates või selle äärealadel. Pereelu, abielusuhted, laste 
eest hoolitsemine ja nende õpetamine; jõupingutu-
sed perekonna materiaalsete vajaduste, turvalisuse 
ja arengu eest, suhted teiste inimestega, kes kuuluvad 
kogukonda – kõik need on osa tavalistest inimlikest 
olukordadest, mida kristlikud abielupaarid on kutsu-
tud pühitsema. („Kristus läheb mööda“, nr 23)

Pühitse kodu päev päeva järel, et luua armastusega tõe-
line perekondlik õhkkond. Selleks, et pühitseda iga ela-
tud päeva on vaja paljusid kristlikke vooruseid. Esiteks 
jumalikud voorused (usk, lootus, armastus) ning seejärel 
kõik teised: tarkus, truudus, siirus, alandlikkus, töökus, 
rõõmsameelsus... („Kristus läheb mööda“, nr 23)

Palve perekonnaelu eest
Et me jõuaksime arusaamisele, et saame ennast 
pühitseda täites oma abielulisi ja perekondlikke ko-
hustusi (oma abikaasa, vanemate ja laste vastu) ar-
mastusega ning hoides oma pilku Jumalal; teades, 
et samm-sammult võime jõuda kristliku pühaduse 
ideaalini. Järk-järgult võime ennast üha enam sa-
mastada Jeesuse Kristusega, jäljendades tema ar-
mastust ja praktiseerides kõiki teisi kristlikke voorusi.

Palve raskustes perekonnaelu eest
Et Jumal aitaks meil luua tõeliselt perekondlikku õhk-
konda ning püüda elada neid voorusi, mis aitavad 
meil „olla perekond“: ennastsalgav hellus, aland-
likkus, eneseunustamine, mõistmine, suuremeelsus 
andmisel ja andestamisel ning kõik muu, mis aitab 
ületada isekust ja võimaldab armastusel võidule pää-
seda.

Palve pühale Josemariale
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3. päev
Kristlik armastus

Püha Josemaría sõnad:
Mõnikord me räägime armastusest nagu oleks see 
ainult hetkeline enesega rahulolu impulss või pelgalt 
vahend isekaks enesetäiendamiseks. Ent see ei ole ar-
mastus. Tõeline armastus tähendab isekusest loobu-
mist, enda andmist. Armastus toob rõõmu, aga selle 
rõõmu juured on ristikujulised. Seni kuni oleme maa 
peal ega ole veel jõudnud tuleviku elu täiusesse, ei 
saa meil kunagi olema tõelist armastust ilma ohver-
duse ja valuta. („Kristus läheb mööda“, nr 4)

Igaühel meist on oma iseloom, oma isiklik maitse, 
oma tujud... ja oma vead. Aga meie kõigi isikupäras 
on ka meeldivaid külgi ning selle tõttu ja mitmetel 
teistel põhjustel on võimalik igaühte armastada. On 
võimalik elada õnnelikult koos, kui igaüks püüab pa-
randada oma vigu ja teeb jõupingutusi, et unustada 
teiste vigu... Teisalt, kui abikaasad dramatiseerivad 
üle oma väikesi erinevusi ning heidavad teineteisele 
ette puudusi ja vigu, siis sellega nad teevad lõpu ra-
hule ning riskivad oma armastuse tapmisega. („Vest-
lused monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 108)

Te olete ainult siis head kui te oskate näha teiste 
inimeste häid omadusi ja voorusi. Seepärast, kui sa 

pead teist parandama, pead sa seda tegema ligime-
searmastusega, sobival hetkel, ilma alandamiseta... 
Ning olema ka ise valmis õppima ja ennast paranda-
ma samade vigade suhtes, mida teise juures paran-
dad. („Vagu“, nr 455)

Palve perekonnaelu eest
Vabastagu Jumal meid egoismist ja arvamusest pi-
dada abielu iseka ambitsiooni „õigus olla õnnelik“ 
täitmiseks. Et me näeksime selles väites petlikkust, 
mis muudab abielu rahulduse, naudingute ja isiklike 
unistuste jälitamiseks; mõistmata, mis abielu tegeli-
kult on: armastuse kutsumus, tõeline armastus, mis 
– nagu Jeesus õpetab – leiab suuremat rõõmu and-
mises kui saamises.

Palve raskustes perekonnaelu eest
Olgu meil jõudu valitseda oma tujude, meeleolude, 
vigade (ükskõik kui väikeste), mugavusearmastuse 
ning kõigi puuduste üle, mis takistavad sotsiaalset 
suhtlust. Samal ajal palume, et võiksime olla mõist-
vad ja kannatlikud teiste inimeste vigade suhtes ning 
mitte neid vigu üle tähtsustada või tekitada draama-
sid väikestest probleemidest.

Palve pühale Josemariale
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4. päev 
Igapäevane armastus

Püha Josemaría sõnad:
[Kristlikud abielupaarid] ei tohiks unustada, et abieluõn-
ne saladus peitub igapäevase elu asjades, mitte unel-
mates. See seisneb õhtuse kojutuleku varjatud rõõmus, 
südamlikes suhetes lastega, igapäevases ühises töös, 
milles terve pere teeb koostööd; heas huumorisoones 
raskuste korral, mida võetakse vastu sportliku vaimuga. 
(„Vestlused monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 91)

Et abielu saaks säilitada oma esialgset võlu ja ilu, peak-
sid nii mees kui naine proovima uuendada oma armas-
tust päevast päeva ning seda saab teha läbi ohverduste, 
naeratuse ja leidlikkusega. On see siis üllatav, et mees, 
kes saabub päevatööst väsinuna õhtul koju, hakkab kan-
natust kaotama, kui naine jätkuvalt räägib sellest, mis 
tema arvates on päeva jooksul valesti läinud? („Vestlu-
sed monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 107)

[Abielunaised,] teie kohustus on ja alati jääb hoolitseda 
oma välimuse eest nii, nagu te seda tegite enne abiellu-
mist – ja see on õiglane kohustus, sest te kuulute oma 
mehele. Abielumehed ei tohiks unustada, et nad kuulu-
vad oma abikaasale, ning nii kaua kui nad elavad, on neil 
kohustus näidata üles samasugust kiindumust kui äsja 
armunud noormees. („Kristus läheb mööda“, nr 26)

Palve perekonnaelu eest
Et me võtaksime vastu armu mitte lasta väsimusel 
ja rutiinil võimust võtta – meie käitumises, arvamus-
tes ja suhtlemises; hoolivas viisis, millega me tervi-
tame teisi; kojutulekurõõmus; viisakuses, millega 
me küsime asju („palun“) ja täname saadud asjade 
eest; hoolivuses, mida ilmutame oma abikaasale, kui 
teatame talle oma eemalviibimisest või hilinemisest 
ning selle kestvusest; ning hooles, mida me ilmutame 
materiaalsete asjade vastu.

Palve raskustes perekonnaelu eest
Et me, abikaasad, teeksime Jumala abiga alati pingu-
tusi, et kohelda teineteist nii „nagu siis, kui me olime 
kihlatud“ (nagu püha Josemaria tavatses öelda). Et 
me mõtleksime igapäevastele rõõmudele selle luge-
matutes detailides, mida me saame pakkuda teine-
teisele ja lastele. Et me kunagi ei unustaks pöörata 
tähelepanu isiklikele teemadele (välimus, isiklik hoo-
litsus teineteise eest, kalduvus mugavuse tõttu en-
nast eraldada tuues vabanduseks väsimuse). Et me 
põgeneksime jämeda ja ebaviisaka käitumise, endas-
se sulgumise ja mittesuhtlemise ning solvavate sõna-
de eest nagu põgeneksime kuradi enda eest.

Palve pühale Josemariale
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5. päev
Helged ja rõõmsameelsed kodud

Püha Josemaría sõnad:
Iga kristlik kodu peaks olema rahusadam ja paik, kus 
leiab meelerahu. Hoolimata igapäevase elu väikes-
test ebaõnnestumistest peaks seal valitsema tugev 
ja siiras armastus koos sügavale juurdunud rahuga, 
mis väljendavad tõelist usku. („Kristus läheb mööda“, 
nr 22)

Nii täidab ligimesearmastus kõike ja viib rõõmude ja 
võimalike murede jagamisele; selleni, et õppida nae-
ratama ja iseennast unustama, et pöörata tähelepanu 
teistele; teineteise ja oma laste kuulamisele; väikeste 
teenete tegemisele suure armastusega, millest koos-
neb ühine igapäevaelu. („Kristus läheb mööda“, nr 23)

Mis tegelikult inimese, ja isegi kogu ühiskonna, õn-
netuks teeb, on palavikuline heaolu otsimine ja katse 
kõrvaldada iga hinna eest kõik probleemid ja raskused 
[...] Iga olukord toob endaga kaasa vastava armu ja on 
eriline kutse Jumalalt, uus võimalus töötada, et anda 
jumalikku tunnistust ligimesearmastusest. („Vestlused 
monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 97)

Ära unusta, et igaüks meist vajab mõnikord enda üm-
ber naeratavaid inimesi. („Vagu“, nr 57)

Siiras otsus: teha tee teiste jaoks armastusväärseks 
ja lihtsaks, sest elu toob niigi kaasa piisavalt kibe-
dust. („Vagu“, nr 63)

Palve perekonnaelu eest
Et me õpiksime, Jumala ja teiste inimeste armastuse 
pärast, katma naeratusega oma väsimust ja kanna-
tamatust teiste puuduste ja väikeste tüütute vigade 
suhtes. Et me kunagi ei näiks ohvritena või kurbade-
na nagu inimesed, kes tunnevad, et neid on valesti 
mõistetud, vääralt koheldud, ignoreeritud või alahin-
natud.

Palve raskustes perekonnaelu eest
Et meil õnnestuks lisada optimistlik toon oma vestlus-
tele, et me ei oleks pessimistlikult meelestatud sünd-
muste või inimeste suhtes. Ärgem tekitagem tragöö-
diat rahalistest või teistest raskustest, vaid palugem 
üheskoos ja tehkem pingutus neid ületada, nii et usk 
Jumala armastusse ja lootus kataksid rahulikult kogu 
meie pereelu.

Palve pühale Josemariale
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6. päev
Ületada abielukriise ja raskusi  
Jumala abiga

Püha Josemaría sõnad:
Igaüks, kes arvab, et armastus saab siis otsa, kui al-
gavad eluraskused, omab halba ettekujutust abielust, 
mis on sakrament, ideaal ja kutsumus. Just siis kasvab 
armastus tugevaks. Murede ja raskuste vool ei suuda 
uputada tõelist armastust, sest inimesi, kes ohverda-
vad endid suuremeelselt üheskoos, lähendatakse üks-
teisele nende ohverduste läbi. („Vestlused monsenjöör 
Escriva de Balagueriga“, nr 91)

Me kõik peaksime õppima vaikima, ootama ja ütlema 
asju positiivselt, optimistlikul viisil. Kui mees kaotab 
oma meelerahu, on naise jaoks saabunud hetk, mil ta 
peab olema eriti kannatlik kuni teine maha rahuneb, 
ja vastupidi. Kui on olemas tõeline armastus ja tõeli-
ne tahe seda tugevdada, siis juhtub seda väga harva, 
et mõlemad annavad halvale tujule järele samal ajal. 
(„Vestlused monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 108) 

Meil ei ole kunagi sajaprotsendiliselt õigus. Tegelikult võiks 
öelda, et sellistes küsimustes, mis on tavaliselt nii vaielda-
vad, juhtub tihti nii, et mida kindlamad me oleme, et meil 
on täielikult õigus, seda kahtlasem see tegelikult on. Kasu-
tades sellist arutluskäiku, on hiljem lihtsam ennast paran-
dada ning kui vaja, siis paluda vabandust, mis on parim 
viis tüli lõpetada. Sel moel taastuvad rahu ja armastus. 

(„Vestlused monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 108) 

Palve perekonnaelu eest
Et me kogu südamest tahaksime vältida negatiivset 
kriitikat ja solvavaid sõnu, mis puudutavad sugulasi 
(abikaasa sugulasi, nõbusid jne) ning et me üldiselt 
väldiksime selliseid hoiakuid, tegematajätmisi ja sõnu, 
mis võivad kahjustada teiste enesehinnangut, jättes 
endast maha lahtised haavad, mida on raske ravida.

Palve raskustes perekonnaelu eest
(juhul kui lahkuminek on kahjuks juba toimunud)
Et abikaasa, kes on kannatanud ebaõigluse all (pet-
mine, andeksandmatus, vääritimõistmine) näeks sel-
gelt, et ta peab tulema Jumalale lähemale kui kunagi 
varem, et ta saaks tugevdatud jumaliku armu ja hea 
pihiisa vaimuliku juhendamise läbi. Et ta saaks aru, et 
Jumal tahab temalt kahte asja:

 – esiteks, palvetada, et ületada vimma abikaa-
sa vastu, kes põhjustas lahkumineku ja säilita-
da lootust, et sünnib leppimisime

 – teiseks, püüda ületada kibedust ning pühen-
dada ennast uuenenud otsustavusega lastele, 
apostolaadile ja heategevusele. 

Et abikaasa, kes põhjustas lahkumineku saaks aru, et 
Jumal palub temalt alandlikkust, et meelt parandada 
ning heastada tehtut nii palju kui võimalik.

Palve pühale Josemariale
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7. päev
Koostöö Jumalaga

Püha Josemaría sõnad:
Meie Issand pühitseb ja õnnistab abikaasade vahelist 
vastastikust armastust. Ta näeb ette mitte ainult hin-
gede, vaid ka kehade liitu. Ta on soovinud kasutada 
armastust, et tuua maailma uusi inimesi ja kasvata-
da Kiriku keha. („Kristus läheb mööda“, nr 24)

Sa võtad osa Jumala loovast väest, just seetõttu on 
inimarmastus püha, hea ja üllas. See on südame 
rõõm ning millest Jumal oma armastavas ettenäge-
likkuses tahab, et mõned vabalt loobuksid. Iga laps, 
kelle Jumal sulle annab, on suur jumalik õnnistus: 
ärge kartke lapsi! („Sepikoda“, nr 691)

Asjaolu, kas kellelgi vähe või palju lapsi, ei tee iseene-
sest abielu rohkem või vähem kristlikumaks. Oluline 
on kui ausalt ja õigesti abielu elatakse. Tõeline vas-
tastikune armastus ületab mehe ja naise ühinemise 
ning ulatub oma loomulike viljade – lasteni. Isekus, 
vastupidi, varem või hiljem vähendab armastuse pel-
galt instinktide rahuldamiseni ning hävitab vanemaid 
ja lapsi ühendava suhte. Näen selgelt, et rünnakud 
suurtele peredele tulenevad sotsiaalsest õhustikust, 
mis ei ole võimeline aru saama suuremeelsusest.  
(„Vestlused monsenjöör Escriva de Balagueriga“, nr 94) 

Palve perekonnaelu eest
Et me õpiksime iga päev tänama Jumalat selle tohutu 
kingituse, laste, eest. Tema oli see, kes nad meile an-
dis – et me näeksime nendes, nende harimises, nende 
kristlikus koolitamises, nende tõelises hingelises ja ma-
teriaalses heaolus väga olulist osa missioonist, mille 
Jumal meile on usaldanud – osa Tema kutsest elada 
abielu ja perekonnaelu kui kutsumust.

Palve raskustes perekonnaelu eest
(neile, kellel ei ole lapsi)
Et me oleksime veendunud selles, et kui Jumal meile 
lapsi ei andnud, siis ta ei tahtnud sellega meis vähen-
dada isaduse ja emaduse püha ideaali, me saame 
seda alati rakendada. Otsides tähelepanelikult Juma-
la tahtmist, saame pühendada end teistele pereliik-
metele, asutustele, mis aitavad hüljatud lapsi või ai-
data kujundada aktiivselt noorte kristlikku kasvatust 
või kaaluda, kui see on sobiv, pärast põhjalikku nõus-
tamist ja arukalt, ühe või mitme lapse adopteerimise 
võimalusi.

Palve pühale Josemariale
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8. päev
Laste koolitamine

Püha Josemaría sõnad:
Oma laste hariduse eest vastutavad esmajärjekor-
ras vanemad, nii inimlikes kui ka vaimsetes asjades. 
[...] Nad vajavad arukust, mõistmist, võimet armas-
tada ja hoolt, et anda head eeskuju. Asjade jõuga 
kehtestamine, autoritaarselt, ei ole parim viis las-
te õpetamiseks. Heade lastevanemate hoiakuks on 
saada oma laste sõpradeks: sellisteks sõpradeks, kes 
tahavad jagada nende muresid, kes tahavad kuulata 
nende probleeme, kes aitavad neid tõhusalt ja meel-
divalt. („Kristus läheb mööda“, nr 27)

Laske oma lastel näha, et te püüate elada kooskõlas 
oma usuga. Las nad näevad, et Jumal ei ole ainult teie 
huultel, vaid ka teie tegudes; et te üritate olla truud 
ja siirad ning et te armastate teineteist ja te tõesti ar-
mastate neid ka. („Kristus läheb mööda“, nr 28)

Lapsevanemad peaksid leidma aega, et veeta seda 
koos oma lastega, et rääkida nendega. Lapsed on 
kõige tähtsamad – tähtsamad kui äri, töö või puhkus. 
Neis vestlustes on tarvis, et vanemad pingutaksid, et 
tähelepanelikult kuulata; mõista; tunnistada, et nen-
de lastel on mõnikord osaliselt õigus - või isegi täies-
ti õigus – mõnede mässumeelsete hoiakute suhtes. 

(„Kristus läheb mööda“, nr 27)

Palve perekonnaelu eest
Et me võiksime end täielikult pühendada oma laste 
kasvatamisele, kelle Jumal on meile usaldanud. Et me 
mõistaksime, et vanemate igapäevast eeskuju ja meie 
sihikindlaid pingutusi, et kujundada neis hea iseloom 
ja head kristlased, ei saa miski muu asendada.

Raskustes perekonnaelu eest
Et Jumal aitaks meil vältida ärritavaid autoritaarsu-
se ilminguid laste suhtes, mis ilmnevad halva tuju 
pursetes, enda karmis kehtestamises ja enesekont-
rolli kaotamises. Need on selged märgid sellest, et 
me lapsevanematena ei võta aega oma lastega koos 
olemiseks ega kannatlikkust, et neid kuulata. Et me 
saaksime aru, et peame oma lapsi mõistma, hoidma 
nendega dialoogi ja leidma võimalusi, et praktikas 
neile õpetada põhilisi voorusi nagu truudus, siirus, 
austus, suuremeelsus, korraarmastus, distsipliin ja 
solidaarsus abivajajatega.

Palve pühale Josemariale
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9. päev
Jumal meie kodus

Püha Josemaría sõnad:
Abielupaaridel on arm – seesama arm, mille nad 
said abielusakramendis – mis võimaldab neil ela-
da oma abielus kõiki inimlikke ja kristlikke voorusi: 
mõistmine, hea tuju, kannatlikkus, oskus andestada, 
delikaatsus ja tähelepanelikkus teistega suhtlemisel. 
Oluline on mitte järele anda ärrituvusele, uhkusele, 
isiklikele kinnisideedele... Kordan veel kord – Jumala 
armust ei tule puudu. („Vestlused monsenjöör Escriva 
de Balagueriga“, nr 108)

Vagadus, millega emad täidavad oma laste südamed, 
ei kao neist kuhugi. (São Paulo, Brasiilia, 4. juuni 1974)

Kõigi kristlike abielupaaride hulgas ilmselt ei ole pare-
mat eeskuju, kui need kristlikud perekonnad, kes elasid 
apostlite ajal. Perekonnad, kes elasid ühtsuses Kristu-
sega ja kes tutvustasid Kristust teistele inimestele. Nad 
olid väikesed kristlaste kogukonnad, kes said Evangee-
liumi ja selle sõnumi leviku keskusteks. Perekonnad, 
kes ei erinenud millegi poolest teistest perekondadest, 
kuid kes elasid uue vaimsusega, mis levis kõigini, kes 
nendega kokku puutusid. Sellised olid esimesed kristla-
sed - rahu ja rõõmu külvajad, selle rahu ja selle rõõmu, 
mille Jeesus meile tõi.  („Kristus läheb mööda“, nr 30)

Palve perekonnaelu eest
Et lapsed näeksid, et vanemad osalevad Missal, võta-
vad sageli vastu Armulauda, loevad roosipärga, hom-
miku-, õhtu- ja söögipalveid, elades usku rõõmsa truu-
duse mitte mehaanilise kohustusena.

Raskustes perekonnaelu eest
Et me Jumala armu abiga ei väsiks kunagi palvetamast 
üksteise eest ja laste eest, eriti kui nad seisavad silmit-
si tõsiste moraalsete või hingeliste raskustega, ohtlike 
harjumuste või kaaslastega. Et meil oleks alati kindel 
usk sellesse, et armastus, hea eeskuju ja kannatlikkus 
koos püsiva palvega püha Neitsi Maarja eestkoste 
poole, istutavad hea seemne meie laste südameisse, 
mis kuhugile ei kao, vaid kannab varem või hiljem vilja, 
isegi kui möödub palju aastaid.

Palve pühale Josemariale



Selle noveeni, mille kirjutas abielupaaridele  
isa Francisco Faus, 

eesmärk on paluda Jumalalt püha Josemaria 
eestkostel armu, et säilitada ja pidevalt parendada 
tõeliselt kristlikku perekonda, Kristuse armastuse 

vundamendil ja Püha Perekonna eeskujule toetudes, 
millele – Püha Vaimu armu läbi – peaks olema  

ehitatud iga kristlik perekond.
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