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Pühap., 26.veebr. kell 10 liturgia, suure paastu algus

Pühap., 5.märtsil kell 10 liturgia
Pühap., 19.märtsil kell 10 liturgia
Laup., 25.märtsil kell 10 liturgia, Neitsi Maarja rõõmukuulutamise püha

Pühap., 2.aprillil kell 10 liturgia
Laup., 8.aprillil kell 18 vigiilia
Pühap., 9.aprillil kell 10 liturgia, Palmipuudepüha

Värske teave meie jumalateenistuste kohta, koguduse ajalugu ja rohkelt
pildimaterjali on alati saadaval koguduse kodulehel www.maria-magdaleena.ee
Preestri kontakt 56 730738, e-post: georgius@maria-magdaleena.ee
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Palve „Issand heida armu“ sisust ja mõttest
Palve „ Issand Jeesus Kristus Jumala Poeg, heida armu mulle patusele“ ehk lühemalt
„Issand heida armu“ on pärit juba apostlite aegadest. Kristlasi on alati julgustatud
lausuma seda palvet lakkamatult. Mida siis tähendab „Issand heida armu“? Seda
teavad praegusel ajal vähesed ja nii hüüavadki enamus kristlasi seda palvet iga päev
tulutult. Lausuvad seda saamata Issandalt armu, kuna nad ei tea mida nad paluvad.
Teadkem siis, et Jumala Pojast ja Sõnast on saanud inimsoo Issand ja Valitseja selle
kaudu, et Ta sai inimeseks, kannatas alandusi ja ristilöömist. Andes oma pühima elu
lunastas Ta inimsoo kiusaja käest. Juba enne lihakssaamist oli Ta kogu loodu, nii
nähtava, kui nähtamatu Issand, sest Ta on nende looja ja valmistaja. Ja kuigi Ta oli
kogu maailma Valitseja, ei olnud Ta siiski inimeste Issand ja Valitseja. Sest
inimesearmastaja ja täiuslik Jumal on andnud inglitele ja inimestele
enesemääramisõiguse ja mõistuse nõnda, et nad on suutelised hankima teadmisi ja
analüüsima asju. Õiglasena ja puhtana ei tahtnud Ta võtta neilt ära seda
enesemääramisõigust ja alistada neid sunniga oma võimule ilma nende tahtmata.
Niisiis valitseb Jumal neid, kes tahavad olla tema valitsuse all, kuid neid, kes ei taha
alistuda tema tahtele laseb Ta iseseisvalt otsustada. Selle tõttu jättis Jumal Aadama,
kelle Jumala tahtest taganenud kiusaja oli ära eksitanud, tema vabasse tahtesse
tahtmata teda vägisi valitseda. Nõnda ka kademeelne kiusaja, kes oli Aadama ära
eksitanud sai edasi olla oma eksituses, mis lõpuks teda valitsedes tegi temast arutute
loomade sarnase. Kuid armuline Jumal halastas lõpuks inimesele, kallutas taevad ja
laskus maa peale, sai inimese pärast inimeseks ja lunastas inimese patu orjusest.
Püha evangeeliumi abil juhatab Ta meid jumaliku elu poole ja on andnud meile
„meelevalla saada Jumala lasteks“(Joh.1:12). Püha ristimise läbi loob Ta meid uuesti
ja oma puhtaimate sakramentidega toidab ja elavdab iga päev meie hinge. Ta on oma
ääretus tarkuses leidnud võimaluse püsida lakkamatult meie juures ja hoida meid
endaga ühenduses, et kiusajal ei oleks enam mingit kohta meis.
Ja siiski on paljud kristlased vaatamata Kristuselt saadud armule ja abile lasknud end
kiusajast eksitada. Maailma kiusatused on neid eemaldanud Jumalast ja neid
valitsevad patt ja kiusaja, kelle tahet nad täidavad.
Tõlgitud teosest Filokalia IV, lk. 309

