
3. TUND
MAARJA JA ELIISABET, 

3. Advent
 

Õpetajale

Laps saab aru, et Jumal teeb imesid.

Noore Maarja ja juba vanema Eliisabeti kohtumises said kokku kaks imet. Eliisabeti aeg
lapseootamiseks oli juba mööda läinud (Lk 1:7) ja Maarja oli jäänud rasedaks neitsina (Mt
1:18, Lk 1:27). Uue lepingu algus oli imede aeg. Jumal andis nii oma Poja Jeesuse kui ka
tema teerajajal Ristija Johannesel sündida üleloomulikult, imede läbi. On huvitav, et ka
paljude vana testamendi suurte tegelaste sündimisega kaasnevad samasugused
üliinimlikud jooned? (Iisak 1.Ms 11:30, Simson Km 13:2, Saamuel 1.Sm 1:5-).
 
Lapseootel sugulaste (Lk 1:36) kohtumises olid haaratud ka sündimata poisid; kokku oli
neid 4 inimest, kaks ema ja kaks poega! Nende kohtumisel Johannes hüppas rõõmust oma
ema kõhus ja Eliisabet soovis Jumala õnnistust Jeesusele. Lapse elu ei alga sünniga vaid
palju varem.
 
Tollal oli endast vanema inimese austamine üks sotsiaalsete läbikäimiste keskseid
elemente. Meie uuema aja läänemaailma inimestele on võib-olla raske sellest aru saada,
me oleme osa nendest kommetest unustanud. Aga näiteks Aafrika maades see on ikka veel
argipäeva: vanemat inimest austatakse ja väärtustatakse lihtsalt tema vanuse pärast. Eaka
Eliisabeti hoiak ja sõnad mis on noore sugulasest tüdruku Maarja poole suunatud on
tavatud. Nende rollid oleksid justkui vahetunud, sest Maarja oleks pidanud näitama oma
austust Eliisabetile. Seletus on Eliisabeti sõnades „minu Issanda ema“. Maarjas ja Maarja
kaudu Eliisabet austas oma Issandat, oma Jumalat.
 
Pärast seda lugu on Piiblis Maarja kuulus kiituslaul (Lk 1:46-55).

Tunni eesmärk

3.TUND MAARJA JA ELIISABET 1/6



3.TUND MAARJA JA ELIISABET 2/6

Piibliõpetus

Kas tahad kuulda imedest?
 
Luuka evangeeliumi alguses räägitakse sellest, kuidas Jumala ingel Gabriel ilmus Jeruusalemma
preestrile, kelle nimi on Sakarias. Sakarias oli täitmas preestri ülesandeid ja järsku seisis ingel
tema ees. Gabriel ilmutas Sakariasele, et talle ja tema naisele Eliisabetile sünnib poeg, kellele tuli
anda nimeks Johannes.
 
Poole aasta pärast oli Jumalal jälle ingel Gabrielile ülesanne. Gabriel pidi minema väiksesse
Naatsareti linna, kus elas noor neiu, Maarja. Maarja oli kodus tegutsemas ja järsku ta nägi enda
ees ingel Gabrieli. Ingel ütles, et sünnib Jumala ime. Gabriel ilmutas Maarjale, et kuigi ta pole veel
abielus, jääb ta lapseootele. Sündiv laps oleks Jumala oma Poeg, Jeesus.
 
Peale seda on Piiblis kirjas, kuidas Maarja läks kohtuma sugulasest naise Eliisabetiga. Maarja elas
siis Naatsaretis, mis on Põhja-Iisraelis, Galilea maakonnas. Ta läks teele lõunasse, Juudea
maakonda. Sakarias ja Eliisabet elasid Juuda linna mäestikus. Reisima pidi jalgsi või eesliga, nii et
see kestis paar päeva.
 
Nüüd loeme Piiblist Maarja saabumisest külla Eliisabeti juurde. Lk 1:39-45
 
Kas märkasid kuidas Maarja reisis? Ta kiirustas Eliisabeti juurde. Ta oli nii õnnelik ja vaimustuses
sellest mida ingel Gabriel oli rääkinud. Jumal oli lubanud teha imesid, mis oleksid head kõigile
inimestele. Maarjal oli suur tahtmine kiiresti Eliisabetiga nendest Jumala headest plaanidest
rääkida.
 
Mõtle selle olukorra peale. Seal oli Eliisabet, kes oli nii vana, et ta oleks võinud olla vanaema. Ja
seal oli Maarja, kes oli tegelikult noor tüdruk. Mitte kumbki nendest ei oleks pidanud ootama last,
aga ikkagi Eliisabeti kõhus kasvas Ristija Johannes ja Maarja kõhus Jeesus. Jumal oli teinud need
imed.
 
Üks ime juhtus veel seal naiste kohtumisel. Kui Maarja tuli Eliisabeti koju, siis Eliisabeti kõhus olev
beebi hüppas rõõmu pärast! Ristija Johannes oli rõõmus, kui ta kohtus Jeesuse ja tema emaga.
Johannes oli rõõmus kuigi oli veel oma ema kõhus. Kas pole imeline!

„Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelenud.“ Lk 1:45

Kuldsalm

Kallis Jumal, Sina oled imeline. Aitäh, et andsid Maarjale ja Eliisabetile tuge
üksteisest imelises olukorras. Anna ka meile sõpru kes meid aitavad.
Aamen.

Palve
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Jeesuse ema, Maarja, lugu võiks õpetaja alustada Maarjaks riietumisega (nt. kahest suurest
kangast saab kleidi ja peakatte) ja rääkida lugu näiteks järgnevalt. See sobib hästi väikeste lastega
peetavaks tunniks. Leiad selle Piiblist Luuka evangeeliumist 1:28-38, 2:1-4. Õpetaja võib teksti
lühendada ja modifitseerida olenevalt osalejatest.
NB! Õpetajal võiks olla käes korv, mille sisse peita tekst, et ei peaks pähe õppima, kuid võib ka seda
teha.
 
Maarja: Tervitan teid lapsed. Minu nimi on Maarja. Ma olen vaene, tavaline noor, peaaegu tüdruk
alles. Ma elan Naatsareti linnas. Ma olen kihlunud Joosepiga. Ma plaanin temaga abielluda. Temast
saab mulle hea abikaasa.

Ühel päeval juhtus minuga midagi väga erilist. Ma olen ikka veel täitsa hämmastunud.
Ingel tuli minu juurde tuppa ja rääkis nõnda: “Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!”
Ma imestasin, mida selline tervitus võiks tähendada.
 
Aga ingel jätkas: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd
lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse
Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana
Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.”  
 
Imestades küsisin inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?”
Ingel vastas mulle nii: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal,
seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on
poja ootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei
ole ükski asi võimatu.“
 
Siis ma ütlesin inglile: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja siis ingel
läks ära minu juurest.
 
Mõne päeva pärast ma asusin teele ja läksin oma sugulase Eliisabeti juurde. Kui Eliisabet kuulis mu
tervitust, hüppas kõhus olev beebi rõõmu pärast ja ta täitus Püha Vaimuga. Eliisabet sai aru, et
minust saab Issanda, Päästja, ema.
 
Mina sain ka ülistada Jumalat öeldes: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu
Päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
 
Ma olin Eliisabeti juures umbes kolm kuud ja siis läksin tagasi oma koju.
Nüüd kuulsin, et keiser Augustus on andnud käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Kõik peavad
minema oma esivanemate linna ennast kirja panema. Me peame ka minema pikale teele üles
Juudamaale Taaveti linna, Petlemma, sest Joosep on Taaveti suguvõsast.

Näidend

Rohkem jõulu- ja advenditeemalisi näidendeid leiad LNÜ leheküljelt SIIT.

http://lny.pusa.ee/wordpress/naidendid
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Miks Maarja tahab kohtuda Eliisabetiga? (Ka Eliisabet oli Jumala ime läbi jäänud lapseootele.
Maarja tahtis kindlasti jagada seda imet kellegagi, kes saab olukorrast aru.)
Maarja läks teele juba paar päeva pärast seda, kui ta oli saanud teada rasedusest. Miks ta
ruttab? (Võib-olla Maarja koges, et kuna ingel mainis Eliisabeti rasedusest, oleks see väike vihje
mida edasi teha. Maarja oli kindlasti hämmeldunud olukorrast ja tahtis ruttu saada tuge
vanemalt naissugulaselt. Suurematega võib rääkida ka sellest, et Maarjale oli ohtlik jääda
kodulinna. Maarja oleks võidud ära tappa, kui teda oleks süüdistatud abielurikkumises.)
Mida Maarja mõtles teekonna peal, mis kestis umbes kaks päeva? (nt. Mida muud inimesed
mõtlevad sellest, et ta on rase? Kuidas ta võiks olla Jumala poja ema? Miks Jumal valis just teda
oma Poja emaks? Milline Jeesuse elu välja näeb? Kas Ta on tavalise poja nägu?)

Kas Eliisabet teadis Maarja tulekust? (Tõenäoliselt mitte, sest tollal kommunikatsioon oli
aeglane.)
Kas Eliisabet teadis, et Maarja on lapseootel? (Tõenäoliselt mitte. Maarja rasedust ei näinud
riiete pealt ja ta polnud ilmselt rääkinud oma rasedusest veel paljudele inimestele.)
Maarja ei jõudnud öelda Eliisabetile muud kui tervituse ja kohe Eliisabet hüüdis kõva häälega
oma õnnistuse Maarjale ja tema sees kasvavale Jeesus-lapsele. Kuidas Eliisabet teadis
Jeesusest? (Jumala Püha Vaim töötas temas nii, et Eliisabet teadis. Ilmselt ka seda, et Jeesus oli
tulev Messias.)

Mida Eliisabet ja Maarja tegid selle aja jooksul? (Tegid ettevalmistusi beebi sündimise jaoks.
Elasid tavalist elu süüa tehes ja koristades.)
Mida Eliisabet ja Maarja rääkisid selle aja jooksul? (Nad kindlasti mõtlesid tuleviku peale; Milline
on elu olla Johannese, Issanda eelkäija, emana? Milline on elu olla Jeesuse, Jumala poja, ema.
Nad arvatavasti imetlesid Jumala suuri ja imelisi tegusi. Lisaks nad arvatavasti arutasid samu
asju nagu kõik lapseootel emad.)

Suuremate lastega võib arutleda, et millised mõtted võisid Maarja ja Eliisabeti peast läbi käia selle
loo ajal. Kasuta loo näidetena ka pilte, nukkusid, flanellograafi vms. Tuleta meelde, et õigeid
vastuseid ei ole, aga me võime kujutada, mis nende elus juhtus ja mida nad mõtlesid.
 
1.    Maarja ruttab kohtuma Eliisabetiga.

2.    Eliisabet ja Maarja kohtuvad Eliisabeti ja Sakariase kodus.

 
3.    Maarja viibis Eliisabeti juures umbes kolm kuud ehk umbes Johannese sündimiseni.

Arutelu suurematega

Mäng 1 – Tervitusmäng 
                          Mängijad seisavad ringis. Üks mängijatest valitakse keskele. Ta tervitab teisi mängi-
                          jaid öeldes: „Tere Maarja!“ ja teeb mingi liigutuse, näiteks hüppab paigal või pöörab
                          ümber. Siis kõik mängijad vastavad talle „Tere Eliisabet!“ ja teevad sama liigutuse.
                          Iga mängija saab olla keskel korda mööda ja siis läheb tagasi ringi.

Mäng
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Meisterdamine ja Tegevus

Tegevus 1 - Lisas on olemas värvipilt Maarja külastuse teemaga. 

Lisaks on võimalik leida Maarja ja Eliisabeti teemaga meisterdusi LNÜ Pinteresti lehelt - LINK. 

Jõuluviisid (EELK pühapäevakooli Ühendus 1996)
Jõulud tulnud jälle, laste ja noortelaulik (LNÜ & Kirikumuusikaliit)
Kingi üks naeratus lapsele, jõululaule lastele (Lend Maris 1996)
Kirikunoorte laulik (EELK)
Noore koguduse laulik (EELK)
Laululäte 2
Kiriku laulu- ja palveraamat (EELK)
Iga päev sinu juures (LNÜ)

Advendipühadel võib advendiküünlaid süütada ja laulda küünalde võrra salme laulust „Nüüd
küünla meie süütame“ E. Köhler & S. Muri, kogumik „Jõuluviisid".

Advendi- ja jõuluteemalisi laule leiad näiteks järgnevatest laulikutest:

Laulud

Mäng 2 - Kallistuskull
Üks mängijatest valitakse kulliks. Teised mängijad jooksevad temast eemale. Kui kull tuleb
mängija lähedale on tal võimalus saada kaitse alla, kui ta kallistab kedagi teist mängijat. Need kes
kallistavad loevad viieni, ja jätkavad siis jooksmist edasi. See mängija keda kull puudutab, enne kui
ta kedagi jõuab kallistada, saab uueks kulliks.

Mäng 3 - Maarja tee Eliisabeti juurde
Maarja kulges pika tee Eliisabeti juurde. Mängujuht on Maarja, kes juhatab teised mööda rasket
teed. Teerada võib kulgeda laua alt, tooli pealt jne. 

Video

Kaarli kool: Kolmas advent - LINK
Lasnamäe Püha Markuse: Jõuluime Lasnamäel 2021 1/6 Maarja - LINK

https://www.pinterest.com/eelk_lny/j%C3%B5ululugu/
https://www.youtube.com/watch?v=PbM6WoHn14E
https://youtu.be/34kuasUDVfw
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Autorid

Õpetus: Esa Luomaranta, tõlkinud Salome Olenius
Näidend ja arutelu: Meeri Kuokkanen ja Heidi Sehm, tõlkinud Salome Olenius
Mäng: Liisi Portin, tõlkinud Salome Olenius
Triin Salmu
Salome Olenius

Piibel
Seikkaillen läpi Raamatun -materjal SIIT.
Pinterest
Supercoloring.com (pildi autor Olga Gaidoush)

Allikad

https://www.sley.fi/toiminta/lapset-ja-lapsiperheet/seikkaillen-lapi-raamatun/
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