KORISTELLAAN KOTI JOULUUN!
Sunnuntaina 3.12. vietetään 1.adventtia. Adventin aika on joulun odotusta ja jouluun
valmistautumista. Jouluun on aikaa neljä viikkoa! Tänä vuonna neljäntenä adventtisunnuntaina
onkin jo jouluaatto.
Jouluvalmisteluihin kuuluu monenlaisia asioita; joulukalenterin luukkujen avaaminen,
joulukorttien lähettäminen, joulupakettien valmistaminen, joululeivonta ja joulukoristeet. Tässä
pyhiksessä mietitäänkin nyt kodin valmistautumista jouluun koristeiden avulla!
Adventtikynttilät eli neljä kynttilää kuvaavat adventin aikaa. Joka sunnuntai syttyy yksi kynttilä
lisää. Samalla voi kotona laulaa virttä 13 ”Nyt sytytämme kynttilän”.
Nyt sytytämme kynttilän,
se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta,
seimessä nukkuvaa.

Nyt syttyy toinen kynttilä,
ja valo laajenee.
Suo Isä tänne Jeesuksen,
se hetki lähenee.

Nyt loistaa kolmas kynttilä,
niin kirkas, kutsuva.
Oi, kohta meille kuningas
jo syntyy tallissa.

Nyt syttyy neljäs kynttilä,
jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta,
hän kaikki pelastaa.

Jouluseimen rakentaminen kotiin tuo esille
joulun sanoman: Vapahtaja syntyy maailmaan.
Hahmoja voi tehdä itse, ihan vaikka kartongista
tai vessapaperirullista tai ostaa valmiin seimen.
Voivat hahmot olla vaikkapa duplojakin .
Hahmoja voi tuoda esiin pitkin adventin aikaa,
siten että jouluna seimellä ovat kaikki paikalla:
Maria ja Joosef, Jeesus vauva, aasi, lampaita,
paimenet ja enkeleitä. Itämaan tietäjät voivat
tulla mukaan loppiaisena!

Joululahjat muistuttavat meitä Jeesuksesta itsestään Jumalan lahjana kaikille ihmisille sekä
itämaan tietäjistä, jotka toivat lahjoja Jeesukselle.
Olkikoristeet; tähdet, enkelit, pukit ja himmeli muistuttavat Jeesuksen seimen oljista.

Muista joulun koristeista kertoo seuraava satu, satu joulukuusesta!

Olipa kerran pieni enkeli, joka halusi tulla jouluenkeliksi.
-

-

-

-

Et sinä voi olla jouluenkeli, sanoivat isot enkelit. Jouluenkelihän laulaa ihmisille joulun
ihmeestä. Ja sinä, pikku enkeli, olet käheä kuin varis.
Pikku enkeli päätti näyttää heille, että joulusta voi kertoa muillakin tavoin kuin laulamalla.
Hän asetti kuusen keskelle lattiaa.
Aiotko antaa ihmisille kuusen? kysyi iso enkeli.
Eihän jouluun kuulu neulaset ja kävyt! nauroi toinen enkeli.
Kuusi on aina vihreä, sanoi pikku enkeli. Se kertoo elämästä keskellä kylmää ja pimeää
maailmaa – aivan niin kuin joulu.
Sitten pikku enkeli laittoi kuusen oksille kynttilät.
Nämä kertovat Jeesus-lapsesta, joka tuo valoa ja lämpöä. Ja kynttilät saavat nämä
eriväriset pallot välkkymään niin kauniisti. Pallot ovat kuin joulua viettävät ihmiset: Kaikki
ovat erinäköisiä, mutta kaikki tulevat kauniiksi jouluvalojen läheisyydessä.
Seuraavaksi pikku enkeli ripusti eri maiden lippuja nauhaksi kuusen oksille.
Nyt joulupuuni kertoo, että joulu tulee koko maailmaan, hän sanoi ja kiinnitti lopuksi
tähden kuusen latvaan.
Tämä on Betlehemin tähti. Se kertoo, että joulu vie meidät Jeesuksen luo.

Isot enkelit olivat vaiti. Sitten he sanoivat:
-

-

Olit oikeassa, pikku enkeli. Tuo joulupuu kertoo ihmisille aivan yhtä paljon joulusta kuin
meidän joululaulumme. Olet oikea jouluenkeli.
Silloin hyvä Isä Jumala, joka oli kuunnellut heitä, hymähti:
Sitä paitsi, kaikki saavat laulaa joululauluja, myös käheät varikset sopivat siihen kuoroon!
(Kirkkovuosi lasten kanssa, Kirjapaja)

