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PALVE
Jumalaema Maarja,
meie, Maarjamaa lapsed, otsime täna Sinu abiga Kristuse teed, tõde ja elu (Jh 14:6).
Näita meile teed, mida mööda käies me ei nakatu ennasthävitava viirusega. Aga kes
on selle küüsi langenud, et need pööraksid pilgu jälle Sinu Poja ristile. Kristuse ristitee toob
tervenduse surmaastlast, sest "nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab
ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu" (Jh 3:14).
Näita meile tõde, mis peitub Sinu neitsilikkuse saladuses. Sa oled Jumala valitu, kes
Sa olid end lukku pannud inimlikele läbikäimistele, nõnda et Sinu Poeg ei sündinud mitte
inimeselt inimesele edasiantud seemnest, vaid Pühast Vaimust. Anna meile tarkust sulguda
ebatõe ees ning hoida end avatud vaid Jumala jaoks, et meiegi tõeline, igavene ja surematu
olemine saab meile ei verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast (Jh 1:13).
Näita meile elu, mis on elamist väärt ja jumalikku päritolu. Ilmuta meile seda
eluosadust, mis jääb meiega ka tänase päeva sunnitud üksinduses ja piiratud
liikumisvabaduses – seda elu, mis on Jumalas, nii nagu tunnistavad apostlid:
Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile
igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja
kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on
osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega …, et meie rõõm oleks täielik (1Jh 1:2–4).
Seda me palume koos Sinuga, püha Jumalaema, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes
on Jumal ja valitseb koos Isaga ja Püha Vaimuga nüüd, ikka ja igavesti!
Püha paavst Zachariase (ca 679–752a.D.) mälestuspäeval.
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