17.TUND
PAASTUMAARJAPÄEV
Õpetajale
Paastumaarjapäeva tekst - Luuka 1:26-38
Maarjapäevi on tegelikult aastas neli: 25. märts - paastumaarjapäev (ingel ilmub Maarjale),
2. juuli - heinamaarjapäev (Maarja kohtub Eliisabetiga), 15. august - rukkimaarjapäev
(Maarja surmapäev) ja 8. september - ussimaarjapäev (Maarja sündimise päev). See ei ole
ehk laste jaoks oluline info, kuid hea on teadvustada, et siin Maarjamaal on Jeesuse emal
ikka oluline roll. Maarjamaa nimetus tuleneb sellest, et peaaegu tuhat aastat tagasi Rooma
paavst nimetas Eesti ja Läti (tollane Liivimaa) alad neitsi Maarjale pühendatuks maaks.
Sellel ajal oli kristlus siinmail veel suht värske. Eestis on palju kirikuid ja kogudusi, mis on
oma nime saanud just Maarja järgi. Praegu on osades EELK kirikutes ühe liturgilisele
värvina kasutusel ka sinine, mida kasutatakse neitsi Maarjaga seotud pühadel.
Piiblis on kirjeldatud paljude inimeste kohtumistest inglitega. Vanas Testamendis ei ole
alati selge, kas räägitakse Issandast või Issanda inglist: kasutatakse mõlemaid väljendeid.
Jeesuse sündimisega seotud lugudes tegutsevad inglid jõuliselt, samuti kirjeldatakse inglite
ligiolu pärast Jeesuse kiusatusi kõrbes ning enne vangi võtmist Ketsemani aias ning haua
juures pärast Jeesuse ülestõusmist. Ka Apostlite tegude raamatus kohtame ingleid palju.
Väljaspool ristiusku on olemas õpetust, justkui tegutseksid inglid iseseisvalt ja et ingleid
tuleks kummardada või nende poole palvetada, kuid Piiblis ja kristlikus usus on inglid väga
selgelt Jumala loodud olendid, kelle ülesandeks on tegutseda ”in His majesty’s secret
service” ehk Tema Majesteedi salajases teenistuses.
Oluline on ingli ilmumisest Maarjale lugedes tähele panna kolme seika:
1. Ingel ütles Maarjale ”Ära karda!”. Kui Jumal andis Maarjale ülesande, Ta ka hoolitses
Maarja eest. Ta andis Maarjale tugiisikud, Eliisabeti, kes ootas ka last ja sai olla Maarjale
toeks, ning Joosepi, kellele ingel unenägudes ilmus.
2. Maarja otsustas, et ta võtab ülesande vastu. Jumal ei tee asju käsukorras.
3. Maarja oli tavaline, lihtne noor naine. Jumal ei vali samamoodi nagu inimesed, ei vali
ainult rikkaid, kuulsaid, vapraid ja ilusaid. Jumal valib oma töökaaslasteks neid, kes on
selleks valmis. Jumal ei ütle, et ”Sa ei oska, sa ei suuda”, sest Jumal ise aitab meid ja Tema
suudab kõike.
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Tunni eesmärgid
1. Laps teab, et Jeesuse ema oli Maarja, kes oli täiesti tavaline noor naine. Jumal kutsus Maarja
olema Jeesuse ema täitsa imelisel moel. Samasugust ülesannet ei tule enam kellelegi, aga Jumal
vajab jätkuvalt nii väikeste kui suurte abi, et tegutseda siis maailmas. Me oleme Jumala
töökaaslased.
2. Laps saab aru, et inglid on Jumala teenistuses tegutsevad olendid, kes täidavad Jumala käske.
Neid ei pea kartma, sest nad soovivad inimesele head, täpselt nagu nende ülemus, meie Taevane
Isa. Laps teab ka, et igal inimesel on kaitseingel. Kui õpetaja arvab vajalikuks või kui teema üles
kerkib, võib ta rääkida ka seda, et kui inimene sureb, ei muutu ta ingliks, vaid inglid on Jumala
loodud olendid, mitte inimesed, kes on kunagi maa peal olnud.

Piibliõpetus
Anna lastele kas värvid ja paberid, plastiliini või soodataigent (retsept meisterduste/ tegevuste
all), ja palu neil vormida ingel. Tegemise käigus (või siis, kui kõik valmis on) uuri, kus lapsed on
näinud ingleid. Enamasti on nad näinud inglikujusid või maale inglitest, aga laste hulgas võib olla
ka keegi, kes on päriselt inglit näinud. Lase lastel rääkida. Me ei tea ju täpselt kuidas inglid välja
näevad. Piiblis räägitakse inglitega seoses kirkusest ja tiibadest. Ja kuigi paljudel piltidel on inglid
nagu nunnud lapsed, paistavad nad Piiblis olema pigem nagu mehe moodi. Aga – inglid on inglid,
tähtsam, kui nende välimus on see, mida nad teevad.
Inglitel on vähemasti kolmesuguseid ülesandeid: Tuua sõnumeid Jumalalt, osaleda Jumala
sõjaväes ja kaitsta inimesi. Kelle ingel tundub olevat sõnumitooja moodi? Sõnumitooja ingel
Piiblis on Gabriel. Tema tõi näiteks Maarjale, Jeesuse emale teate, et ta jääb lapseootele. Sama
ingel ilmselt rääkis ka Joosepiga ja andis talle juhised, et ta peab hoolitsema lapse eest. Jumal
võib kõneleda vaikselt meie südamesse, kuid vahepeal kasutab Ta ingleid, keda inimene võib
oma silmadega näha ja kõrvadega kuulda. Aga enamus ajast on inglid nähtamatud.
Kelle ingel tundub olevat sõjaväelane? Sõda on hirmus sõna ja hirmus asi, kurb ja valus. Jumala
sõjavägi aga ei kasuta püsse ega tanke, see kasutab Jumala väge. Jumala vägi saab muuta
inimeste südameid ja panna ka sellised inimesed kartma Jumalat, kes ennem ei hoolinud üldse
Jumalast. Jumala sõjavägi, inglid, võitlevad headuse poolel, kurjuse vastu. Me võime ka
inimestena olla samades ridades. See sama sõjavägi oli laulmas Jumalale kiitust ja ülistust, kui
ingel Gabriel jõuluööl kuulutas karjastele Jeesuse sündi (Lk 2:13-14). Jumala sõjaväe juht on
Miikael, keda kutsutakse ka peaingliks.
Kelle ingel on kaitseingli moodi? Jeesus ütleb, et igal inimesel on oma kaitseingel olemas
(Mt 18:10). See ei tähenda, et me võiksime teha igasuguseid hulle tempe ja arvata, et küll ingel
hoolitseb selle eest, et midagi ei juhtu. Ingel võib küll oma käe või tiiva kuhugi ette panna ja
panebki, kuid ingel tahab ka kaitsta meie südant. Kaitseingel, keda mainitakse nimepidi Piibli
apokrüüfides (Toobiti raamatus), on Rafael. Jeesus ütles, et laste inglid näevad
kogu aeg Taevas Jumala palet, ehk siis nad on Jumalale väga lähedal (Mt 18:10).
Inglite kohta võiks öelda, et nemad on Jumala armee ja selle armee kindral on
Jeesus ise. Inglid saavad oma jõu, väe ja varustuse Jumalalt ning nende
eesmärgiks on teha seda,
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mida Jumal neid käsib. Seega, me inglite poole ei palveta, vaid palvetame Jumala poole, et Tema
saadaks meile head inglid kaitsjaks kõigil me teedel.
Tegelikult, nii inglitelt kui ka Maarjalt saame õppida sama asja: Olla valmis tegema, mida Jumal
meilt palub, ja tegema seda rõõmuga.

Palve
Kallis Jumal, tänu sulle, et Sa ei jäta meid üksi. Aitäh, et ka meie saame jagada sõprust ja
hoolimist teistele. Saada oma head inglid meid ja meie armsaid kaitsma ja juhtima. Tänu Sulle
kaitseinglite eest.
Aamen.

Laulud
„Siin on mu väikene süda”, T. Lige, NOOTIDE LISA 2
„Kaitseingel”, S. Kaasik, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Väike ingel”, M. Lend, M. Laks & H. Roos, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Saada kaitseingleid", J. Salminen, kogumik „Laululinnu lood"
„Kaitseingel nii toetab", I. Ruokonen, kogumik „Laululinnu lood"
„Väiksem või suurem”, P. Simojoki & O. Rossi, NOOTIDE LISA 1
„Liiga väike, liiga suur”, J. Levy, Taevaisa peopesal (CD + noodivihik), Youtube LINK
„Igaüks on kaunis”, P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + noodivihik), Youtube LINK

Meisterdamine ja Tegevused
Tegevus 1 - Soodatainas
Retsept:
1 dl maisitärklist
2 dl söögisoodat
1,25 dl vett
Sega kõik ained potis kokku. Kuumuta keskmisel kuumusel, kogu aeg segades. Alguses on mass
väga vedel. Kuumuta, kuni mass on paksem ja pehme nagu plastiliin. Ära kuumuta liiga kaua, et
mass liiga kõvaks ei lähe. Tõsta valmis mass kaussi ja kata kaane või linaga, lase veidi jahtuda.
Massi võid valmistada ka eelmine päev valmis, kui paned selle kaanega karpi või kile sisse
ootama. Soodataigen on kerge ja sellest voolitud teosed kuivavad paksusest sõltuvalt mõne
päeva jooksul. Ühest portsust voolib kolm-neli väikest inglit.
Tegevus 2 - Labürint
Aita leida ingel Gabrielil tee Maarja juurde. Prinditav labürint on LISA 1.
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Meisterdamine 1 - Ingel
Vaja läheb: puidust pesulõksu, köögipaberit, valget paberit, kollast paberit, kääre, liimi ja vildikat.

Veel meisterduste mõtteid ja ideid Paastumaarjapäevaks LNÜ Pinteresti lehel - LINK

Mäng
Mäng 1 - Inglikull
Vaja suurt ala jooksmiseks, nt õues või saalis.
Üks suurematest mängijatest on kull ja üks mängijatest on ingel (kui olemas, talle võib panna
inglitiivad või valged riided selga). Mängitakse nagu tavalist kullimängu, aga nõnda, et siis kui kull
saab kellegi kätte, peab kätte saadud inimene “maha kukkuma” ehk maha kükitama. Ta ei saa
liikuda enne kui ingel tuleb, teda kallistab ja ütleb “ingel aitab sind”. Kull inglit püüda ei saa.
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