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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
Töö kui tee pühadusele

Püha Josemaría sõnad:
Me peame taas kord pöörama tähelepanu Jeesu-
se eeskujule, kes veetis Naatsaretis kolmkümmend 
aastat, tehes puusepatööd. Tema kätes muutus see 
erialane töö - sarnane miljonite teiste inimeste tööle 
kogu maailmas jumalikuks ülesandeks. See muutus 
osaks meie Lunastamisest, päästmisteeks. („Vestlu-
sed monsenjöör Escrivá de Balagueriga“, nr 55)

Seal, kus on teie püüdlused, töö ja armastus, seal on 
ka teie igapäevane kokkupuude Jumalaga. Just kõige 
maisemate asjade juures siin maa peal peame end 
ohverdama, teenides nii Jumalat kui ligimest. („Vest-
lused monsenjöör Josemaria Escriva´ga“, jutlus „Ar-
mastades kirglikult maailma“, nr 113)

Palve töö leidmiseks
Juhtigu Jumal meie Issand mind tööotsingul ja õnnis-
tagu mind, võimaldades mul leida aus, väärikas ja 
püsiv töökoht. Aidaku ta seejärel mul näha mu tööd 
kui teed pühadusele ja kui vahendit teiste teenimi-
seks, kus Jumal, minu Isa, ootab mind igal hetkel, et 
ma igas olukorras jäljendaksin Naatsaretis puusepa-
na töötavat Jeesust.

Palve, et töötada hästi
Aidaku Jumal meie Issand mul näha minu tööd kui 
teed pühadusele ja vahendit teiste teenimiseks, kus 
Jumal, minu Isa, ootab mind igal hetkel, et ma igas 
olukorras jäljendaksin Naatsaretis puusepana tööta-
vat Jeesust.

Palve pühale Josemariale
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2. päev
Töö, mis on tehtud Jumala  
armastuse pärast

Püha Josemaria sõnad:
Töö väärikuse aluseks on Armastus. Inimese suur pri-
vileeg on olla võimeline armastama, tõustes kõrge-
male sellest, mis on üürike ja ajutine. („Kristus läheb 
mööda“, nr 48)

Tehke kõike armastuse pärast. Siis ei ole pisiasju – 
kõik on suured. Armastusele rajanev järjekindlus väi-
kestes asjades ongi kangelaslikkus. („Tee“, nr 813)

Ma rõhutan: oma tavalise töö lihtsuses, igapäevastes 
monotoonsetes üksikasjades peate te leidma saladu-
se, mis on nii paljude eest peidetud – midagi suurt ja 
uut – Armastus. („Vagu“, nr 489)

Palve töö leidmiseks
Kinkigu Jumal mulle armu leida kiiresti tööd, mis an-
naks kindlust mu perele. Aidaku ta samal ajal mul 
mõista, et see, mis teeb ausa töö väärtuslikuks on ar-
mastus, millega ma seda tööd teen: esmalt armastus 
Jumala vastu, kellele ma saan oma tööd ohverdada 
ning armastus ligimese vastu, keda ma soovin teeni-
da ja kellele ma tahan kasulik olla.

Palve, et töötada hästi
Aidaku Jumal mul mõista, et see, mis teeb ausa töö 
väärtuslikuks on armastus, millega ma seda tööd 
teen: esmalt armastus Jumala vastu, kellele ma 
saan oma tööd ohverdada ning armastus ligimese 
vastu, keda ma soovin teenida ja kellele ma tahan 
kasulik olla.

Palve pühale Josemariale
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3. päev
Töötades korrapära ja püsivusega

Püha Josemaria sõnad:
Kui lühike on meie maapealse rännaku aeg! Süda-
me sügavustes kõlavad need sõnad truule kristlasele 
nagu etteheide suuremeelsuse puudumise pärast ja 
nagu pidev üleskutse olla ustav. Meie aeg armas-
tada, anda ja andestust paluda on tõesti lühike. 
Seetõttu pole õige seda pillata ega seda varandust 
vastutustundetult tuulde loopida. Me ei saa raisata 
maapealset eluetappi, mille Jumal igaühele usaldab. 
(„Jumala sõbrad“, nr 39) 

Kui sul on kord, mitmekordistub sinu aeg ja seega 
saad sa rohkem Jumalat austada, olles rohkem tema 
teenistuses. („Tee“, nr 80) 

Jätka oma praeguste kohustuste täpset täitmist. See 
töö – tähtsusetu, üksluine, väike – on end tegudes 
väljendav palve, mis häälestab sind vastu võtma 
armu, et teha seda teist tööd – suurt, avarat, süga-
vat – millest sa unistanud oled. („Tee“, nr 825)

Palve töö leidmiseks
Et ma Pühima Neitsi Maarja kaasabiga leiaksin sta-
biilse ja sobiva töökoha. Et ma õpiksin kasutama 
oma aega kui varandust – mis ta tegelikult ongi – 
ning teeksin jõupingutusi, et täiustada korra voorust, 

töötada täpsemalt, intensiivsemalt ja püsivamalt, lo-
hakuseta ja viivitusteta. Et ma saavutaksin seda jär-
gides hästi struktureeritud päevaplaani, mis võimal-
dab mul kulutada tasakaalustatult ja piisavalt palju 
aega kõigile oma kohustusele: hingeelule, pereelule, 
tööelule ja sotsiaalsetele suhetele.

Palve, et töötada hästi
Et ma Pühima Neitsi Maarja kaasabiga õpiksin ka-
sutama oma aega kui varandust – mis ta tegelikult 
ongi – ning teeksin jõupingutusi, et täiustada korra 
voorust, töötada täpsemalt, intensiivsemalt ja püsi-
vamalt, lohakuseta ja viivitusteta. Et ma saavutaksin 
seda järgides hästi struktureeritud päevaplaani, mis 
võimaldab mul kulutada tasakaalustatult ja piisavalt 
palju aega kõigile oma kohustusele: hingeelule, pe-
reelule, tööelule ja sotsiaalsetele suhetele.

Palve pühale Josemariale
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4. päev 
Hästi lõpuleviidud töö

Püha Josemaria sõnad:
Me ei saa ohverdada Issandale midagi, mis meie 
vaeses inimlikus piiratuses poleks täiuslik, puuduste-
ta, mille ka kõige pisemad üksikasjad poleks hoolikalt 
teostatud: Jumal ei lepi rämpsuga. „Ühtegi, kellel on 
viga küljes, te ei tohi ohverdada,“ manitseb meid Pü-
hakiri, „sest see ei tee teid meelepäraseks!“ (3 Ms 22: 
20) Sellepärast peab igaühe töö, ülesanded, mis täi-
davad meie päevi ja võtavad energiat, olema väärili-
ne ohvriand Loojale, operatio Dei –  Jumala töö ja töö 
Jumalale, ühesõnaga laitmatult täidetud ülesanne.  
(„Jumala sõbrad“, nr 55)

Oluline on, et me armastaksime Missat ja teeksime 
sellest oma päeva keskpunkti. Kui me osaleme Mis-
sal hästi, siis tõenäoliselt mõtleme me Issandale ka 
ülejäänud päeva jooksul, tahtes alati viibida tema 
läheduses, olles valmis töötama nagu tema töötas 
ja armastama nagu tema armastas. („Kristus läheb 
mööda“, nr 154)

Palve töö leidmiseks
Et mul Pühima Neitsi Maarja abiga ei kuluks kaua 
aega, et lahendada töötuse probleem. Uuel töökohal 

alustamisel aidaku Jumal mul töötada hästi, nii täius-
likult kui võimalik. Et ma kunagi ei töötaks hooletult, 
vaid oleksin veendunud, et halvasti tehtud tööd ei 
saa pühitseda, sest seal puudub armastus ning ainult 
armastus võimaldab igal inimlikul tegevusel muutu-
da Jumalale meelepäraseks.

Palve, et töötada hästi
Aidaku Jumal mul töötada hästi, nii täiuslikult kui või-
malik. Et ma kunagi ei töötaks hooletult, vaid oleksin 
veendunud, et halvasti tehtud tööd ei saa pühitseda, 
sest seal puudub armastus ning ainult armastus või-
maldab igal inimlikul tegevusel muutuda Jumalale 
meelepäraseks.

Palve pühale Josemariale
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5. päev
Igasugune aus töö on väärikas

Püha Josemaria sõnad:
On aeg, et meie, kristlased, hüüaksime kõigest väest, 
et töö on Jumala kingitus ning et ei ole mõtet liigitada 
inimesi vastavalt nende elukutsele, nagu oleksid mõ-
ned tööd õilsamad kui teised. Töö – igasugune töö – 
annab tunnistust inimese väärikusest, tema ülemvõi-
must loodu üle. („Kristus läheb mööda“, nr 47)

Jumala ees ei ole ükski amet iseenesest suur või väi-
ke. Oma väärtuse saavutavad kõik asjad läbi Armas-
tuse, millega neid teostatakse. („Vagu“, nr 487)

Tõesti, pinguta natuke ja pane oma õlg alla... Kõige 
selle heaks peaksid sa asetama oma kutsealased 
huvid nende õigele kohale: need on ainult vahendid 
eesmärgi saavutamiseks; neid huvisid ei saa kunagi, 
mis tahes viisil, pidada fundamentaalseiks. („Vagu“, 
nr 502)

Palve töö leidmiseks
Andku Jumal mulle rõõmu töö leidmise üle, kus ma 
saan kasulik olla ja arendada oma võimeid. Ja et ma 
ei põlgaks sellist tööd, mis on madalam mu kompe-
tentsist ja õigustatud ootustest. Pigem, otsides sa-
mal ajal midagi sobivamat, et ma teeksin seda tööd 

vastutustundlikult, väärtustades seda niisamuti nagu 
Jeesus oma tööd Naatsaretis väärtustas.

Palve, et töötada hästi
Juhul kui mul on praegu töö, mis on madalam mu 
kompetentsist ja õigustatud ootustest, et ma ei põl-
gaks seda. Pigem, otsides samal ajal midagi sobi-
vamat, et ma teeksin seda tööd vastutustundlikult, 
väärtustades seda niisamuti nagu Jeesus oma tööd 
Naatsaretis väärtustas.

Palve pühale Josemariale
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6. päev
Jumala juuresolekul ja sirgjoo-
nelise kavatsusega tehtud töö

Püha Josemaria sõnad:
Ma palun sind, ära kunagi kaota üleloomulikku vaa-
tenurka. Korrigeeri oma eesmärki nagu avamerel 
oleva laeva kurssi korrigeeritakse – vaadates tähe 
poole, vaadates Maarja poole. Sedasi võid kindel 
olla, et jõuad alati sadamasse. („Sepikoda“, nr 749)

Kristlasena peaksid alati kaasas kandma oma krut-
sifiksi. Ja panema selle töölauale. Ja suudlema seda 
enne magamaminekut ja ärgates. („Tee“, nr 302)

Aseta oma töölauale, oma tuppa, oma rahakotti [...] 
Jumalaema pilt ning vaata seda, kui sa alustad oma 
tööd, kui sa teed tööd ja kui sa lõpetad töö. Ma luban 
sulle, et Jumalaema annab sulle vajaliku tugevuse 
muuta oma tegevus armastavaks kahekõneks Juma-
laga. („Vagu“, nr 531)

Palve töö leidmiseks
Kinkigu Jumal mulle aus ja väärikas töö ning avagu 
mu vaimusilmad, mõistmaks, et tema on alati minu 
kõrval. Et ma selle imelise reaalsuse meenutamiseks 
teeksin jõupingutusi, et jääda Jumala ligiolekusse töö 
ajal. Kasutades diskreetseid „meeldetuletusi“, näi-

teks väikest krutsifiksi, väikest Jumalaema või mõne 
lemmikpühaku pilti, mis paiknevad seal, kus ma võin 
neid sageli näha äratamata liigset tähelepanu.

Palve, et töötada hästi
Avagu Jumal mu vaimusilmad, mõistmaks, et tema 
on alati minu kõrval. Et ma selle imelise reaalsuse 
meenutamiseks teeksin jõupingutusi, et jääda Juma-
la ligiolekusse töö ajal. Kasutades diskreetseid „meel-
detuletusi“, näiteks väikest krutsifiksi, väikest Juma-
laema või mõne lemmikpühaku pilti, mis paiknevad 
seal, kus ma võin neid sageli näha äratamata liigset 
tähelepanu.

Palve pühale Josemariale
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7. päev
Vooruste väljakujunemine tänu 
tööle

Püha Josemaria sõnad:
Kõik see, milles meie, vaesed inimesed, osaleme – 
kaasa arvatud pühadus – on pisiasjade kangas, mis 
sõltuvalt kavatsuste sirgjoonelisusest moodustab kas 
kangelaslikkuse või madaluse, kas vooruste või pat-
tude vaiba. (“Tee”, nr 826)

Oma ülesandeid täites paneme mängu terve rea voo-
ruseid, eesmärgiga neid pühitseda: vaimse tugevuse, 
et olla oma töös püsiv, hoolimata loomulikest raskus-
test ja laskmata tüdimusel endast iial võitu saada; 
mõõdukuse, et anda endast jäägitult kõik ning üle-
tada mugavus ja egoism; õigluse, et täita oma ko-
hustusi Jumala, ühiskonna, pere ja töökaaslaste ees; 
mõistlikkuse, et teada igal juhtumil, mida teha, ja siis 
kõhklematult töö kallale asuda... Ja seda kõike, ma 
rõhutan, Armastusest. („Jumala sõbrad“, nr 72)

Palve töö leidmiseks
Aidaku Jumalaema mul leida tööd, mida ma otsin. 
Pühendudes täielikult sellele uuele tööle aidaku Ju-
mal mul arendada kristlikke voorusi ja tööd tehes 
saavutada enamat küpsust siseelus. Et ma püüaksin 

olla kannatlik ja mõistev, nii oma ülemuste, kolleegi-
de kui ka alluvatega. Et ma oleksin lihtne ja alandlik, 
vältides edevust ja enese eksponeerimist. Ühesõna-
ga, et ma teeksin kõike sirgjoonelise kavatsusega.

Palve, et töötada hästi
Aidaku Jumal mul arendada kristlikke voorusi ja tööd 
tehes saavutada enamat küpsust siseelus. Et ma 
püüaksin olla kannatlik ja mõistev, nii oma ülemuste, 
kolleegide kui ka alluvatega. Et ma oleksin lihtne ja 
alandlik, vältides edevust ja enese eksponeerimist. 
Ühesõnaga, et ma teeksin kõike sirgjoonelise kavat-
susega.

Palve pühale Josemariale
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8. päev
Töö kui teiste teenimine ja  
aitamine

Püha Josemaria sõnad:
[...] ja mõelge, et oma vastutustundlikult tehtud kut-
setööga osutate peale selle, et end majanduslikult 
ülal peate, ka väga otsese teene ühiskonna arengule, 
kergendate teiste koormaid ja toetate abitegudega 
– kohalikul ja üldisel tasemel – nii paljusid inimesi ja 
rahvaid, keda on vähem soositud. („Jumala sõbrad“, 
nr 120)

Kui oled lõpetanud oma töö, tee oma venna tööd, 
aidates teda Kristuse nimel sellise peenetundelisuse 
ja loomulikkusega, et isegi aidatu ei saa aru, et teed 
rohkem, kui tegelikult peaksid. – See alles on tõeline 
Jumala lapse voorus! („Tee“, nr 440)

Palve töö leidmiseks
Kinkigu Jumal mulle töö, mida ma palun temalt nii 
suure usuga. Täitku ta minu hing sooviga teha oma 
tööst mitte enesekeskne tegevus, millele annavad 
hoogu minu enda huvid, vaid teenimine, mis on ava-
tud ja kasulik paljudele inimestele, olles kindel, et see 
teenimisideaal annab uue, kõrgema ja rõõmsama tä-
henduse minu elule.

Palve, et töötada hästi
Täitku Jumal minu hing sooviga teha oma tööst mitte 
enesekeskne tegevus, millele annavad hoogu minu 
enda huvid, vaid teenimine, mis on avatud ja kasulik 
paljudele inimestele, olles kindel, et see teenimisi-
deaal annab uue, kõrgema ja rõõmsama tähenduse 
minu elule.

Palve pühale Josemariale
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9. päev
Teha apostolaati oma töö kaudu

Püha Josemaria sõnad:
Erialane töö on samuti apostolaat, võimalus anda 
end teistele, teha Kristus nähtavaks ja juhtida neid Ju-
mal-Isani. (“Kristus läheb mööda”, nr 49)

Ela oma tavalist elu. Tööta seal, kus oled, üritades täi-
ta oma seisusekohustusi, viia hästi lõpule ameti- või 
tööülesandeid, arenedes, muutes paremaks iga päe-
va. Ole ustav, teistega mõistev ja iseendaga nõudlik. 
Ole suretaja ja rõõmus. Sellest saab sinu apostolaat. 
Ja ilma et sa oma puuduste tõttu leiaksid põhjust, tu-
levad sind ümbritsevad inimesed sinu juurde, ja ves-
teldes loomulikul, lihtsal viisil – töökoha uksel, pere-
konna kokkutulekul, bussis, jalutuskäigul, kus tahes –, 
räägite murest, mis on kõikide hinges, kuigi mõnikord 
ei taha kõik sellest endale aru anda. Kui nad tõeliselt 
Jumalat otsima hakkavad, mõistavad nad seda pare-
mini. („Jumala sõbrad“, nr 273)

Palve töö leidmiseks
Aidaku Jumal Pühima Neitsi Maarja vahendusel leida 
mul hea töö, milles saaksin erialaselt areneda ja anda 
endast parim. Aidaku ta mul näha töökeskkonda kui 
avarat tööpõldu apostellikuks missiooniks, mille Ju-

mal usaldab kõigile ristitutele, kasutades võimalusi, 
et aidata kolleegidel, sõpradel ja klientidel avastada 
ristiusu imesid.

Palve, et töötada hästi
Aidaku Jumal mul näha töökeskkonda kui avarat 
tööpõldu apostellikuks missiooniks, mille Jumal usal-
dab kõigile ristitutele, kasutades võimalusi, et aidata 
kolleegidel, sõpradel ja klientidel avastada ristiusu 
imesid.

Palve pühale Josemariale
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