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ÕNNIS GUADALUPE ORTIZ

Palve Õndsa GUADALUPE  
eestkostel

Jumal, aita mul õndsa Guadalupe eestkostel teha 
oma igapäevast tööd armastusega ning levitada 
usku ja rõõmu kõigi lähedaste seas, aidates neil 
Sind tundma ja armastama õppida. Luba, et õnnis  
Guadalupe kuulutataks pühakuks ja täida tema 
eestkostel palve, mille ma Sulle 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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Kiriku loaga

Palume nendel,  
kes on õndsa Guadalupe Ortiz’i eestkoste läbi  

saanud osa armudest,  
saata vastav info Opus Dei Prelatuuri  

Pühakukskuulutamise Ametile  
kodulehe kaudu: 

www.guadalupeortizdelandazuri.org  
või kirjutada  

tallinn@opusdei.org
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õndsa GUADALUPE ELULUGU

Guadalupe Ortiz sündis Madridis 12. detsembril 1916, 
Guadalupe Maarjapäeval. Ta õppis oma kodulinna 
ülikoolis (Universidad Central) keemiat. Ta oli üks 
viiest naisterahvast kursuse seitsmekümne üliõpi-
lase hulgas. Hispaania kodusõja ajal oli ta oma sõja-
väelasest isa saatja tolle viimastel elutundidel enne 
hukkamise täideviimist. Guadalupe andestas siiralt 
nendele, kes olid otsustanud ta isa süüdi mõista. 
Pärast vägivaldse konfliktolukorra lõppemist oman-
das ta ülikoolis kraadi ning õpetas füüsikat ja keemiat  
Madridi Õnnistatud Neitsi Maarja Koolis ja Prantsuse 
Lütseumis.

1944. aasta alguses tutvustas üks sõber Guadalupele 
Opus Dei asutajat Püha Josemaria Escrivád, kes õpe-
tas talle, et ta võib kohtuda Kristusega igapäevases 
elus, tehes oma erialast tööd. Ta meenutas hiljem: 
„Mulle oli selge, et Jumal räägib minuga selle preestri 
kaudu.“ Samal aastal liitus ta Opus Deiga.

Sellest hetkest pühendas Guadalupe ennast pühaduse 
otsimisele, püüdes aidata paljudel inimestel jõuda 
Jumalale lähemale. Madridis ning hiljem Bilbaos 
pühendas ta ennast peamiselt noorte kristlikule  
kasvatusele.

Aastatel 1950 kuni 1956 oli ta Mehhikos, kus alustas 
Opus Dei apostellikku tööd. Ta elas seda seiklust läbi 
suuremeelselt ja kindla usuga. Need, kes temaga 
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tasakaalustamisega seotud hüved, finantsraskuste 
lahendamine, peresisesed leppimised, sõprade ja 
kolleegide usulised pöördumised jne.

Guadalupe kuulutati õndsaks 18. mail 2019. aastal. 
Tema kirikupüha tähistatakse 18. mail. Tema maised 
säilmed puhkavad caballero de Gracia kuninglikus 
kabelis Madridis, Caballero de Gracia tn 5, 28013, 
Madrid.

AUTORI TEADAANNE

Guadalupe elu kohta antud tunnistused on avaldatud 
järgmistes väljaannetes:

1. Mercedes Eguíbar Galarza, Guadalupe Ortiz de 
Landázuri. Trabajo, amistad y buen humor,  
4ª edición, ed. Palabra, Madrid 2002 [ME]

2. Intervjuu Guadalupe pühakukskuulutamise prot-
sessi postulaatoriga: Antonio Rodríguez de Rivera: 
https://opusdei.org/en/article/interviewpostula-
tor-guadalupe-ortiz-de-landazuri-miracle/

3. Mõningad mõtted on pärit paavst Franciscuse 
apostellikust ekshortatsioonist Evangeeliumi rõõm  
(Evangelii gaudium) ning erinevatest Püha Josemaria 
raamatutest: „Tee“, „Vagu“, „Sepikoda“, „Jumala 
sõbrad“. 

koos on töötanud, rõhutavad, et Guadalupe jaoks oli 
esmatähtis Jumala tahte täitmine ning enda aseta-
mine teiste teenistusse.

Koos oma sõpradega pani Guadalupe aluse mitmele 
projektile, mis propageerisid inimväärikust, nende 
hulgas on näiteks Morelose piirkonnas asuv põllu- 
majanduslik kutsehariduskeskus naistele. Aastal 
1956 pöördus ta tagasi Rooma, kus töötas koos Püha 
Josemariaga Opus Dei juhtimisorganites. Kahe aasta 
pärast kolis ta tervislikel põhjustel Hispaaniasse 
ning hakkas uuesti tegelema õppetöö ja teaduslike 
uuringutega. Ta kaitses oma keemiaalase doktoritöö  
väitekirja ja talle omistati kõrgeim kvalifikatsioon. 
Ta oli üks Kodundusteaduste Õppe- ja Uurimistöö 
Keskuse (CEICID) asutajaid. Hiljem annab Rahvus- 
vaheline Kunstsiidi ja Tehiskiudude Komitee talle 
medali tekstiilkiudude alase uurimistöö eest. Samal 
ajal jätkas ta kristliku kasvatuse edendamist. Kõik 
tema tegevused, tema töö, sõprussuhted ja elurõõm 
näitavad soovi armastada Jumalat.

Ta suri südamehaiguse tagajärjel Pamplona linnas 
16. juulil 1975, Karmeli Maarjapäeval, olles juba saa-
nud pühaku kuulsuse. Ta oli 59 aastat vana.

Sellest ajast alates on eraviisiline pühendumus  
Guadalupele hakanud laialdaselt levima. Tema eest-
kostel palvetanud inimestele on osaks saanud paljud 
erinevad hüved: tervenemised, raseduse ja sünnita-
misega seotud hüved, töö leidmine, töö ja pereelu 
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1. päev
ARMASTADA JUMALAT KOGU OMA 
JÕUGA

Guadalupe eeskuju

• Ma arvan, et tema elu ja tegevuse kõige iseloo-
mulikum joon oli tema sügav armastus Jumala 
vastu (...) Kuidas ta inspireeris meid vestluse ajal 
või mingil muul õpetlikul viisil. Ta teadis, kuidas 
jõuda meie südameisse, tuues meie südamed 
Jumala juurde Jumala lapseks olemise kaudu. 
(ME, p.129)

• Oma tegude kaudu elas ta pidevas Jumala ligi- 
olekus. (ME, p.164)

• Pikkade vaimulike mõtiskluspäevade lõpul kirjutas 
ta Pühale Josemariale: „Ma kohtan Jumalat pea-
aegu kõikjal ... see kindlustunne Jumala ligioleku 
kohta minu elus – minu kõrval – julgustab mind 
ja teeb kergeks kõik asjad, mis kunagi tundusid 
mulle rasked.“ (ME, p.183)

• Kord juhtus, et Guadalupele tegi haiget ühe ini-
mese käitumine, kes ei näidanud üles armastust 
Jeesuse vastu armulauas. Samal päeval kirjutas 
ta oma päevikusse isikliku otsuse: „Austada Juma-
lat, kiita Teda, vestelda Temaga südamlikult, et 
korvata armastuse puudujääki. Süvendada oma 
sisemist vaikust, kuni jõuan sinna, kus on ainult 
Jumal.“ (ME, p.87)

• Ta oli väga pühendunud Neitsi Maarjale, eriti 
Guadalupe Neitsi Maarjale. Tema kiindumus 
Pühima Neitsi Maarja vastu oli laialt tuntud. (ME, 
pp.224-245)

Palve

Issand, ma palun Sind, et Sa Guadalupe eestkoste läbi 
annaksid mulle armu armastada Sind nii nagu tema 
Sind armastas. Guadalupe abiga loodan, et olen  
võimeline ütlema Sulle nii, nagu tema ütles: „Ma koh-
tan Jumalat peaaegu kõikjal!“

Aita mul mõista iga päev rohkem seda, mida paavst 
Franciscus ütleb: „Oma eheda armu läbi tõmbab 
Jumal meid enda poole ja muudab meid Temaga 
üheks. Ta saadab oma Vaimu meie südameisse, tehes 
meid oma lasteks, muutes meid ning võimaldades 
meil oma eluga vastata Tema armastusele“. (Evangelii 
Gaudium, n.112)

Aita mul täita igapäevaseid kohustusi, nähes kõike 
läbi ususilmade, siira sooviga muuta iga hetk ja olu-
kord võimaluseks Sind armastada ja teenida, heites 
kõigele usu ja armastuse valgust.

Aita mind, et ma teaksin – nagu Guadalupe – „õiget 
määra kõiges ... välja arvatud Armastuses“ (Tee, n.427)

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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2. päev
TÖÖ MUUTMINE PALVEKS

Guadalupe eeskuju

• Guadalupe oli väga töökas ning tal oli erakordne 
kontsentreerumisvõime. Ta keskendus sellele, 
mida ta parasjagu tegi ning ta oskas kasutada 
ka selliseid lühikesi ajamomente, millele teised 
ei pööranud tähelepanu. (ME, p.229) Ta õpetas 
meid töötama kohusetundlikult, mõeldes Jumala 
aule. (ME, p.162)

• Alati näis, nagu oleks konkreetne käesolev töö 
ainus ja kõige vajalikum, mida ta kunagi oli pida-
nud tegema. (ME, p.111)

• Ta suhtus entusiastlikult oma ametialasesse kar-
jääri ning ilmselgelt armastas ta uurimistööd. Ta 
oli vaimustunud, et saab ennast pühendada õpe-
tamistööle ülikoolis. (ME, p.33)

• Tema tundides juhtus sageli, et ta väljendas 
ennast kristlikust vaatepunktist ning selle kaudu 
kujundas ta meist terviklikult haritud inimesed. 
Ma mäletan, kuidas ta keemiaalaseid valemeid 
täiskirjutatud tahvli juurest tagasi astudes pani 
meid nägema, et see kõik ei saanud tuleneda puh-
talt mehaanilisest arengust ning jõudis järeldusele: 
„Vaadake, kuidas Jumal teeb asju!“ (ME, p.224)

Palve

Guadalupe teadis, kuidas muuta oma ametialane töö 
ja igapäevaste kohustuste täitmine teeks pühadu-
sele. Suure pühaduse saavutamiseks tuleb väikseid 
asju ja igapäevaseid detaile teha suure armastusega.

Mu Jumal, aita mul teha oma tööd kirglikult – nii 
nagu seda tegi Guadalupe – jäljendades Jeesus Kris-
tuse varjatud elu – pöörates tähelepanu töö inten-
siivsusele, korrastatusele ja detailidele, pakkudes 
seda ohvrianniks ning viies töö lõpuni armastusest 
Sinu vastu.

Aita mul süveneda Püha Josemaria õpetusse, mida 
Guadalupe viis ellu säärase entusiasmiga: „Oma 
tavapärase töö lihtsuses, igapäevastes monotoonse-
tes detailides peate leidma saladuse, mis on peide-
tud nii paljude eest, kuid mis suur ja uus: Armastus.“ 
(Vagu, n.489)

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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3. päev
ARMASTADA JEESUST ARMULAUAS

Guadalupe eeskuju

• Tema käitumisviis kabelis oli väga meeldiv; ta tegi 
Jumala kohaloleku märgatavaks. Ta fikseeris oma 
pilgu tabernaaklile ja ei lasknud ennast millestki 
häirida. Tema jälgimine aitas teistel inimestel 
õppida palvetama. (ME, p.164)

• Ma olin rabatud, nähes, kuidas ta koondas oma 
tähelepanu iga päev missal osalemise ja armu-
laua vastuvõtmise ajal; kui palju ta palvetas ja kui-
das ta julgustas meid palvetama. (Intervjuu, n.2)

• Kord juhtus, et Opus Dei keskuses, kus Guadalupe 
parasjagu elas, toimus vargus – ajal, mil kedagi 
ei olnud kodus. Varas ei sisenenud kabelisse. 
Uudist kuuldes ütles Guadalupe: „Kui ma oleksin 
kohal olnud, ei oleks ma lasknud vargal altarile 
läheneda, isegi kui see oleks tähendanud mu elu 
kaotamist Pühima Altarisakramendi ees.“ (ME, 
pp.55-56)

• Päev enne surma oli ta väga liigutatud, võttes 
vastu viaatikumi. (ME, p.275)

Palve

Kristuse tõeline kohalolek armulauas oli nagu mag-
net, mis Guadalupet pidevalt ligi tõmbas sooviga vas-
tata „Armastuse hullusele, milleks on Pühim Armu-
laud“. (Tee, n.432)

Issand, anna mulle selline usk nagu oli Guadalupel 
Jeesuse sõnadesse: „Mina olen taevast alla tulnud 
elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab iga-
vesti ... Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see 
jääb minusse ja mina temasse.“ (Jh 6:51,56)

Tee nii, et tabernaakel oleks minu jaoks „magnet-
poolus“ ning pane mind „kannatlikult ootama, et 
kuulda Tema häält, nii-öelda tunnetama Tema süda-
melööke“. (Püha Johannes Paulus II, Mane nobiscum 
Domine, n.18)

Issand, anna mulle armu olla iga päev üha enam 
hämmastunud, pidades silmas Aquino Thomase sõnu: 
„Selles sakramendis sisaldub kogu meie päästmise 
saladus.“ (Summa Theologiae, pars III, q. 83, a. 4c)

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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4. päev 
Igapäevane armastus

Guadalupe eeskuju

• Kui Guadalupe nimetati Bilbaos asuva Opus Dei 
keskuse direktoriks, kirjutas ta pühale Josemariale: 
„Mul on suur rõõm teile teatada, et täna olen ma 
juht ning homme võin ma olla kõige viimasel kohal – 
olles alati õnnelik, sest ma teenin Issandat. Tema 
abiga tahan ma alati kanda Tööd oma õlgadel.“ 
(ME, p.77)

• Guadalupe elu on suurepärane näide sellest, kui-
das avada ennast teistele. Tema eeskuju julgustab 
meid lahkuma oma mugavustsoonist, et pühen-
dada ennast teiste teenimisele. Guadalupe aitab 
meil avastada, et ainult Kristusega saab meil olla 
sügav ja püsiv rõõm. (Intervjuu, n.7)

• Ta näitas üles suurt initsiatiivi ja aktiivsust, et inim-
likult ja hingeliselt aidata teisi inimesi. (Intervjuu, 
n.4)

• Ükskord Mehhikos, kui Guadalupe oli tööst väga 
väsinud, „kõndis ta aeglaselt trepist üles, toetu-
des käsitoele ning kordas vaikse häälega oma-
ette: „Ma ei jaksa enam, ma ei jaksa enam ...“ 
Samal hetkel sai ta ilmselt aru, et ma olen ta kõr-
val ning ta hakkas kiirelt trepist üles minema. Ta 
ütles mulle naerdes: „Ma ehmatasin su ära, eks 

ole? Ära usu, mida ma ütlesin!“ Ja naeratades 
nagu alati kõndis ta edasi minu kõrval, justkui 
poleks midagi juhtunud.“ (ME, p.187)

Palve

Issand, ma palun Sinult Guadalupe eestkostel, et Sa 
täidaksid minu hinge oma teenimisvalmidusega, mis 
viis Sind meie eest oma elu andmiseni ristil. Et ma 
oskaksin öelda nii, nagu püha Neitsi Maarja ütles: 
„Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu 
sõna järgi!” (Lk 1:38)

Sina, Jeesus, võtsid oma lunastamismissiooni kokku 
järgnevalt: „Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta 
ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu 
lunaks paljude eest!” (Mt 20:28) Aita mul veendumi-
sele jõuda selles tões: „Mida heldem sa oled Jumala 
vastu, seda õnnelikum sa oled.“ (Vagu, n.18)

Aita mul mõista seda, mida paavst Franciscus ütleb: 
„Iga inimene on Jumala lõpmatu helluse objekt“ ning 
„Kui ma saan aidata vähemalt ühel inimesel elada 
paremat elu, siis juba ainuüksi see õigustab minu 
enda elu.“ (Evangeeliumi rõõm, p.274)

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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5. päev
ALANDLIKKUS: ISEENDA UNUSTAMINE

Guadalupe eeskuju

• Kõige rohkem avaldas mulle muljet Guadalupe 
„iseenda unustamine“. Ta mõtles pidevalt Juma-
lale ja teistele inimestele. (Intervjuu, p.4)

• Ta suhtus väga suure hoolivusega nendesse ini-
mestesse, kes alustasid oma kristlikku kasvastust. 
Me tõesti tundsime, et ta armastab meid. Igaüks 
tundis ennast seal hästi. Mõistsime, et tema osa-
võtlikkus meist igaühe suhtes oli nii suur, et meid 
kuulates ja aidata püüdes ei mõelnud ta kunagi 
endale. (ME, p.129)

• 1956. aastal Roomas elades kandis Guadalupe 
mõne päeva jooksul ümber kaela mähitud rätti, 
mis oli väga stiilne ja maitsekas. Üks seal ela-
nud naistest astus juhuslikult tema tuppa:  
„Guadalupe vaatas mind üllatunult. Tal oli käes 
marlimähe. Ma küsisin temalt, mida ta teeb ning 
Guadalupe vastas: „Ma lihtsalt ravin kaelal asu-
vat väikest vistrikku.“ Ma lähenesin talle ning 
olin tõsiselt šokeeritud. Tal oli kaelal suur viirus-
lik infektsioon nagu vulkaan, viie või kuue villilise 
põletikukoldega. See pidi olema väga valus ning 

kindlasti tegi see haiget ka antud hetkel. Sellest 
teadsid ainult need, kes teda ravisid. Guadalupe 
soovis jääda märkamatuks ning mitte põhjustada 
kellelegi muret.“ (ME, p.198)

• Peale püha Josemaria osavõtul toimunud koos-
viibimist Madridis kirjutas Guadalupe: „Tema 
tugev usk tõmbas mind endaga kaasa nagu pal-
judel muudel kordadel ... Kui selgelt ma nägin, 
et ma olen ainult tööriist, kehvast savist tehtud 
anum – purunenud, kuid klambritega koos püsiv.“  
(ME, p.191)

Palve

Jumal, anna mulle armu armastada Sind ning armas-
tada teisi inimesi – armastusest Sinu vastu –, unusta-
des iseennast, nii et ma oleksin nagu Guadalupe, kes 
„kunagi ei mõelnud iseendale“.

Ma tean, et see armastusest tulenev eneseunustamine 
on üks selgemaid alandlikkuse vooruse manifestat-
sioone. See voorus on teiste vooruste tingimus ja alus. 
„Õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt 
alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,” ütleb 
Jeesus meile. (Mt 11:29)

Sel põhjusel vabasta mind, Issand, minu enda ja 
minu asjadega seotud kinnisideedest. Vabasta mind 
omanikuinstinkti väljendavast sõnast: minu aeg, 
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minu rõõm, minu sümpaatiad, minu õigus, minu 
põhjendus ... Anna mulle armu, et ma oskaksin ainult 
öelda nii, nagu Guadalupe ütles „Sinu“.

Issand, Sinu abiga soovin kasutada seda valemit, 
mille andis püha Josemaria ning mida Guadalupe 
elas säärase rõõmuga: „Kasuta oma elus seda ret-
septi: ma ei mäleta, et ma eksisteerin. Ma ei mõtle 
enda sekeldustele, sest selleks pole aega. – Töö ja 
teenimine!“ (Sepikoda, p.853)

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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6. päev
KARTMATA VALU JA SURMA

Guadalupe eeskuju

• Enne viimast südameoperatsiooni, just enne oma 
surma, ütles Guadalupe: „Ma lähen Pamplonasse 
operatsioonile: ma annan ennast teaduse kätesse, 
sest nii on õige. Kuid ma ei usu, et ma tagasi tulen. 
Ma ei karda valu ega surma. Kui üldse midagi, siis 
seda, et ma ei ole valmis. (ME, p.254)

• Ta oli teadlik kõigist ohtudest, mis kaasnevad sel-
lise operatsiooniga ning vähima kõhkluseta akt-
septeeris ta seda, mõeldes, et sellisel viisil saab 
ta olla Opus Deile kõige kasulikum – või „Kui ope-
ratsioon ei õnnestu ning Jumal tahab, et ma kao-
tan oma elu - siis taevasse minek on isegi parem 
variant,“ ütles ta. (ME, p.254)

• Guadalupe oli veendunud, et ta ei ela operatsiooni 
üle ning ta oli väga põnevil mõttest, et Jumal võtab 
ta maailmast ära. Ta ütles mulle: „Ma olen Jumala 
kätes. Kui Tema tahab minu paranemist, siis mulle 
tooks palju rõõmu jätkata elu Opus Dei teenistu-
ses ... aga minu jaoks oleks suur rõõm näha Juma-
lat, olla koos Temaga.“ (ME p.257)

• Doktor Eduardo Ortiz, Guadalupe vend, ütles: 
„Mõni päev enne oma surma tegi ta veel ühe 
Jumala tahte aktsepteerimise akti: „Ma aktsep-
teerin surma, elu, mis iganes see võib olla. Ma 

olen rõõmus, kui ma saan varsti tulla Sinu juurde, 
kuid ma aktsepteerin kõike ... siinviibimist, selleks 
et teenida ... nagu Sa seda soovid.“ (ME, p.264)

Palve

Guadalupe eestkostel ma palun Issand, et Sa suuren-
daksid minu usku. Ma loen usutunnistuses: „Ma usun 
igavest elu.“ Guadalupe usk sellesse tõesse selgitab seda 
rõõmsat meelerahu, millega ta astus vastu surmale.

Ma palun Issand, et Sinu armu läbi võiksin ma näha 
surma nii nagu kristlasele kohane, lihtsalt kui „kodu 
muutumist“, nagu „head sõpra, kes aitab sind tee-
konnal edasi.“ (Tee, n.744 ja n.735) Guadalupe õppis 
seda nägema nii, nagu ütles püha Josemaria: „Ärge 
kunagi unustage, et pärast surma võtab sind tervita-
des vastu Armastus ise.“ (Jumala sõbrad, n.221)

Ma tean, Issand, et selle eest pean ma olema Sulle 
ustavam, armastama Sind rohkem, pakkuma sulle 
oma suured ja väikesed kannatused selle lootusega, 
millest rääkis püha Paulus: „Aga lootus ei jäta häbisse, 
sest Jumala armastus on välja valatud meie süda-
messe Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.“ (Rm 5:5)

Ma palun ka, et see lootus paneks mind imiteerima 
sellist oma tahtest loobumist, nagu näitas Guadalupe 
kartuseta elu või surma ees – valmidust rõõmuga 
töötada niikaua, kuni Jumal andis talle elu.

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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7. päev
SÕPRUSE KASVATAMINE

Guadalupe eeskuju

• Kui ma kohtusin Guadalupega, avaldas mulle 
suurt muljet tema soojus ja külalislahkus, mis kut-
sus esile usaldust ning mis viis sügavate sõprus- 
suheteni. Igaüks meist võis öelda, et ta on tõe-
poolest Guadalupe sõber. (ME, pp.128-129)

• Mäletan hästi, kuidas kohe pärast Mehhikosse 
saabumist jäi Guadalupe väga haigeks, põdedes 
korraga malaariat ja infektsiooni. Tal oli väga 
kõrge palavik ning mulle anti ülesanne tema eest 
hoolitseda. Ma olin koos temaga peaaegu terve 
öö ja päeva. Ma võin kinnitada, et ta ei teinud 
kordagi juttu oma haigusest. Ta oli mõtteisse 
vajunud ... ning kui ta oma mõtsiklusest virgus, 
siis ainult selleks, et küsida, kas üks või teine sõber 
on teda külastanud ning kes hoolitseb nende eest 
sel ajal, kui tema ei saa seda ise teha. (ME, p.167)

• Medõde, kes hoolitses Guadalupe eest tema vii-
mastel elutundidel, kirjutas: „Ja siis pöördus ta 
minu poole, kuigi tal oli suuri raskusi rääkimisega: 
„Tehke, mida peate, ja ärge üldse muretsege. 
Olge rahus, sest te olete teinud kõik, mida saite. 
Ma pean teid meeles (taevas).““ (ME, p.277)

Palve

Jeesus – Sina, kes sa pakkusid meile oma sõprust: „Teie 
olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.”  
(Jh 15:14) – aita mind nii, et ma saaksin ennast iga 
päev enam Sinuga samastada ning et minu sõprus-
suhted peegeldaksid Sinu armastust.

Issand, aita mul imiteerida Guadalupe südame suu-
rust ja suurenda minu võimekust sõprussuheteks, nii 
et ma pühendaksin ennast oma sõpradele siira kiin-
dumuse ja piiramatu suuremeelsusega, et ma saak-
sin neid aidata, ilma kulusid lugemata nii inimlikult 
kui ka hingeliselt.

Issand, ma soovin armastada igaüht – ilma erandi-
teta – nii, nagu tegi seda Guadalupe. Ma palun sinult 
suurt südant, mis suudaks kõiki tervitada rõõmuga, 
oskust kuulata teisi inimesi sõbralikult, neid mõistes 
ja julgustades, edastades neile Sinu rõõmu ja rahu.

Anna, et kõigis minu sõprussuhetes oleks alati ole-
mas tõeline ligimesearmastus – see, millest kõne-
les püha Johannes: „Ärgem armastagem sõnaga ja 
keelega, vaid teoga ja tõega!” (1Jh 3:18), et minu 
sõprussuhted kajastuksid tegudes ja ohverdustes ja 
kõiges muus, mis muudab kristliku tee siin maa peal 
meeldivaks ja rõõmsaks teiste jaoks.

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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8. päev
VALGUSTADA MAAILMA KRISTUSE  
VALGUSEGA

Guadalupe eeskuju

• Iga kord, kui ma rääkisin Guadalupega, oli mul 
tunne, et viibin pimedas toas, mis tema sõnadest 
muutub valgustatuks. Tema viis asjadest rääkida 
jõudis minu südamesse. (ME, p.141)

• Mõnda aega oli Guadalupe Madridi ülikooli juu-
res asuva üliõpilaste residentsi direktor. Tema 
biograaf kirjutab: „Kõige õnnelikumaks teeb teda 
see, kui ta näeb, et tüdrukud muutuvad lähedase-
maks Jumalaga ning nende usk muutub sügava-
maks. Tema nägu muutub, kui keegi tüdrukutest – 
eriti keegi nende hulgast, kelle kohta ta teab, et 
neil on erilisi raskusi – läheneb pihisakramendile; 
või kui keegi räägib talle oma soovist teha rohke-
mat Jumala ja Kiriku heaks. (ME, p.88)

• Ma näen teda veel praegugi, täis elujõudu ja 
rõõmu. Tavaliselt ta naeratas või naeris päris 
avalikult. Ta oli apostolaadis erakordselt aktiivne. 
Tüdrukute ja naiste hulk, kellega ta päeva jooksul 
rääkis, oli tohutu suur. Ta tuli vestlustele etteval-
mistunult ja täis energiat. (ME, p.144) Oli aeg, mil 
ta viis läbi 12 kristliku kasvatuse ringi nädalas eri-
nevas vanuses naistele ja neidudele. (ME, p.120)

• Kirjas pühale Josemariale jutustas Guadalupe: „Isa, 
te tunnete mind – kui mul on üks domineeriv kirg, 
siis selleks on apostolaat. Ma arvan, et mu kirg 
apostolaati teha kasvab iga päevaga.“ (ME, p.213)

Palve

Issand, ma palun Sinult armu, et ma oskaksin imitee-
rida seda kirge ja tulihingelist soovi tuua teisi Juma-
lale lähemale, mis oli Guadalupel. Tahaksin osata 
edasi anda Kristuse valgust ja soojust kõikidele hin-
gedele, keda ma oma teel kohtan. Ma palun, et minu 
hinges heliseks vastu see kutse, mille Jeesus meile 
suunas, kui ta vaatas rahvahulgale kaastundlikult: 
„Sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lam-
bad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele: 
„Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis 
lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma 
lõikusele!” (Mt 9:36-38)

Lase mul mõista neid püha Josemaria sõnu nii, nagu 
neid mõistis Guadalupe: „Sa pead olema Jumala ini-
mene, siseelu inimene, palveinimene ja ohverdus- 
valmis inimene. Sinu apostolaat peab üle voolama 
sinu rikkalikust siseelust. (Tee, n.961)

Anna mulle jõudu, et ületada ettekäändeid, mis hoia-
vad mind tagasi elamast seda kristliku kutsumuse 
põhiolemuslikku tunnust: kutsumust apostolaadiks. 
Et ma suhtuksin tõsiselt sellesse, mida Kristus ootab 
meilt, kristlastelt: „Teie olete maailma valgus. Ei saa 
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jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega 
süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi- 
jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.  
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie 
häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.“  
(Mt 5:14-16)

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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9. päev
OLLA ALATI RÕÕMUS

Guadalupe eeskuju

• Guadalupel oli üks iseloomulik joon, mis tõmbas 
mu tähelepanu: tema pidev naeratus. Guadalupe 
naeris palju ja tema näol oli alati naeratus. Ma 
ei näinud teda kunagi tõsise või mureliku näoga. 
(ME, p.236)

• Mehhiko tudengid lõid Guadalupe kohta laulu 
„Mehhiko meloodia“, mis sisaldas järgmist salmi: 
„Guadalupe naer on nakkavam kui halb haigus. 
Ta on kõigi vastu tähelepanelik ning kõik tahavad 
teda kutsuda iga päev“. (ME, p.123)

• Ma kuulen veel praegugi tema kristallselget häält 
ja heledat naeru: „Tere, kuidas sul läheb?“ Selli-
sena näen ma teda üliõpilasresidentsi trepist alla 
tulemas. (ME, p.142)

• Hoolimata möödaläinud ajast, millal iganes ma 
tema peale mõtlen, kuulen ma tema naeru. Gua-
dalupe oli ise nagu pidev naeratus: külalislahke, 
südamlik, lihtne. Ta oli sedasorti inimene, kes nii-
pea kui sa teda kohtad, tekitab mulje, et sa oled 
tundnud teda kogu elu. Ta sisendas koheselt kind-
lustunnet ja usalduslikkust. (ME, p.142)

• Isik, kes oli viimasel ööl tema surivoodi juures, 
ütleb: „Oma surivoodil püüdis ta naeratamist jät-
kata. Tema rahu oli väga eriline.“ (ME, p. 277)

Palve

Jeesus lubas oma hüvastijätukõnes apostlitele viim-
sel õhtusöömaajal: „Kui ma näen teid jälle, on teie 
süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.” 
(Jh 16:22) Püha Paulus julgustas filiplasi: „Olge ikka 
rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand 
on ligidal!“ (Fl 4:4-5)

Pühakiri kinnitab: „Rõõm Issandast on teie ramm.“ 
(Ne 8:10) Ja püha Augustinus väidab: „Sina, Issand, 
oled rõõm. Ja õnnelik elu rõõmustab Sinu tõttu, 
Issand, Sinus ning Sinu jaoks.“ (Pihtimused, 10:22,32)

Issand, ma näen selgelt, et Sa tahad, et me oleksime 
õnnelikud, sest rõõm on armastuse vili ning see oma-
korda on elu ja kristliku pühaduse olemus.

Ma palun Sinult Guadalupe eestkostel, et Sa aitaksid 
mul võidelda takistustega, eriti uhkuse ja isekusega, 
mis tuhmistavad minu ja teiste rõõmu. Sinu armu 
abiga soovin jäljendada Guadalupet, kes elas suure-
pärasel viisil seda püha Josemaria manitsust: „Ära 
unusta, et vahel on igaühel meist vaja näha enda 
ümber naeratavaid nägusid“. (Vagu, n.57)

Palve õndsa Guadalupe eestkostel. 
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