Jõuluehete sümboolika
Koostanud L. Kaljuste

Selgituseks:
Alljärgnev tekst on mõeldud laste jõuluõhtu sisustamiseks. Selles on võimalik
kaasata ka kõige väiksemad ja täiskasvanudki, andes ühise tegevuse võimaluse, kus
keegi ei pea olema kõrvalt vaataja.
Lapsed loevad vastava teksti ja seejärel asetavad oma käes oleva ehte kuusele.
Olenevalt laste vanusest võiks ka nii, et suuremad lapsed kordamööda loevad ja
teised ainult asetavad ehteid, siis on sõnum vist kuuldavam ja ei kao saginasse.
Teksti võib ka välja trükkida igale lugejale tema osa näiteks paberist jõuluehetele,
kuusele, küünlale, jõulukellale jne, lisades kindlasti järjekorranumbri. Laulusõnade
slaide saab asendada trükitud laululehega. Värviliste slaididega laulusõnad on
muidugi efektsemad. Osalevate laste (ka täiskasvanute arv) ei ole piiratud, sest
mitmeid ehteid võib asetada palju. Sobivad laulud ja laulude kohadki saab iga
korraldaja ise valida. Küünlaid süütab täiskasvanu vastavalt alljärgnevale tekstile. 4
advendiküünalt kuusel võiks olla erinevat värvi või siis hoopiski laual, et eristuks
teistest küünaldest.
Elektriline täht kuuse ladvas ja küünlad on enne kuusel, aga ei põle.

Sissejuhatus (õhtujuht)
Advendikalendreid on mitmesuguseid. Mõnest saadakse iga päev šokolaadi või mingi
mänguasja/lego, mõnest saab iga päev juttu lugeda. Täna kasutame
advendikalendrit, mille pealkiri on Kuuse ehtimine.
Ehteid kuusele saab valida ka nii, et need jutustavad meile jõulusündmusest.
1.laps (L): Esimene küünal annab meile teada advendi ehk ootusaja algusest.
Jeesus on tulemas maailma.
Laulame koos: Jõua jälle jõuluime …/slaid sõnadega. Jõuluviisid nr.10
Süüdatakse esimene advendiküünal kuusel/laual/
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2.(L): Kristuse sünni ettekuulutusest loeme : Jaakobist tõuseb täht. Suur täht taevas
kuulutas Messia sündi. Seda oli kaua oodatud! Suur täht valgustas tarkadele teed
Petlemma.
/Täht on enne kuusel, nüüd lülitatakse vooluvõrku/
3. (L): Jõuluööl ilmus karjastele, kes oli Petlemma lähedal väljal, ingel. Karjased
kohkusid. Ingel ütles: Ärge kartke! Ma kuulutan teile suurt rõõmu,Teile on täna
Lunastaja sündinud, kes on Jeesus Kristus.
/ suurem ingel kuusele/
4. (L): Ja siis nägid karjased lausa inglite koori, kes laulsid: Au olgu Jumalale kõrges.
/Asetatakse kuusele veel ingleid –sobiks kõige väiksematele ülesandeks/
5. (L): Karjased, kes olid väljal, ruttasid inglisõnumi peale vastsündinud Jeesuslast
vaatama – karjastel oli tavaliselt ka karjase kepp. /Kommist (valge-punane)
kepp-kaunistus kuusele – saadav kommipoes!/
6.(L): Karjased leidsid Jeesuslapse tallist, mis oli tegelikult loomade varjualune. See
oli lihtne koht. Ka puust ehted on lihtsad, /mõned puust ehted kuusele/
7.(L): Õlgedest ehted meenutavadki, et Jeesuse esimene ase oli sõimes
õlgedel./Õlest ehted kuusele/
8.(L): Teisel advendil süüdatakse kaks küünalt. Jõulud toovad valguse. Prohvet
kuulutas juba ammu enne Jeesuse sündi: Rahvas, kes käib pimeduses näeb suurt
valgust…“
9. (L):Jõulutähe punane õis sümboliseerib Jumala armastust, kes saatis oma Poja
jõuluööl maailma, päästma inimesi ja andma neile lootust. /punane õis kuuselevildist näiteks)
10.(L): Ingel toob selle armastuse sõnumi meilegi, täna veel. Laulame seda
laulu„Väike ingel vaiksel ööl“ ( laul nr 36 Jõuluviisid/- slaid seinale sõndega.
/väike ingel – võimalusel enne asetatutest erinev- kuusele/
11. (L): Hõbedast ehe tuletab meelde Peetruse sõnu: Meid ei ole lunastatud hõbeda
ega kullaga./Hõbedane ehe kuusele/
12 (L): Punane ehe tuletab meile meelde Jeesuse sõnu: Armastage üksteist nagu
mina olen armastanud teid. Jh 15:12 / Punane ehe kuusele/
13.(L):Valge ehte sõnum on: Pühas ristimises saame Jumala perekonna liikmeteks.
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Prohvet Jesaja kaudu kuuleme Taevaisa kutset: Ma olen sind nimepidi kutsunud… Js
43:1
/v
 alge ehe kuusele/
14(L): Sinine ehe on taeva värvi, see on lootuse värv. Meie usume ja loodame
ülestõusmisse. Jeesus ütles: mina olen ülestõusmine ja elu. /sinine ehe kuusele/
15.(L): Kolmandal advendi pühapäeval süütame kolmanda küünla. Küünal annab
valgust- Jeesus ütles kord: Mina olen eluvalgus, kes mind järgib. Ei käi pimeduses.
Jh7:12  Laulame: Sütti küünal…nr 1
(laulikus „Jõulud tulnud jälle“ / Süüdatakse kolmas advendiküünal kuusel./
16. (L): Tähe juhtimisel tulid targad Jeesust kummardama. Nende kingitused olid kui
sümbolid Jeesuse tulevase elu kohta. Üks nendest tõi kaasa kingituseks kulda
-kuninglikkuse sümboli.
/kuldehe kuusele/
17.(L): Teine tarkadest tõi kaasa viirukit. Viiruk sümboliseerib palvet. Johannese
evangeeliumis ütleb Jeesus, et ta palvetab meie eest. / viiruki kann-ehe kuusele/
18.(L): Kolmas tark tõi kaasa mürri. Mürr sümboliseerib kannatust. Jeesus võitis
kannatused Kolgatal. /mürri anum- ehe kuusele/
19. (L): Jõulusündmus toimus üle 2000 aasta tagasi. Sellest said esialgu teada vaid
vähesed.
Tänapäeval kuulutatakse seda sõnumit üle maailma. Meidki kutsuvad kellad
jõulukirikusseLaulame: Tasa, tasa jõulukellad kajavad… slaid sõnadega seinale
/KELLAD KUUSELE/
20.(L): Lumehelbed jutustavad põhjamaistest jõuludest. Me unistame valgetest
jõuludest. /Lumehelves(helbed) kuusele/
21(L): Piparkoogid kuuluvad jõulumaiustuste hulka. Piparkoogilõhn on jõululõhn.
/ilus kaunistatud piparkook(koogid) kuusele/
22.(L): Neljandal advendil süütame neljanda advendiküünla. Valgus aina suureneb.
Jeesus ütleb; Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse
lasteks. Jh12:36
/süüdatakse neljas advendiküünal/
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23. (L): Jõulud on käes ja süütame kõik küünlad. Laulame : Nüüd süttib küünlaid
tuhandeid…
/slaid sõnadega. Kuusel süüdatakse kõik küünlad/
24.(L): Jõuluöö on saladuste öö, on kingituste aeg, sest Jumal andis maailmale
suurima kingituse – Jõululapse Jeesuse./ Kingituste korv kuuse alla/
Maarja – Joosep ja Jeesuslaps sõimes, see on püha perekond-/ Kuju-sõim lauale
või jõulupilt./
sellesse öösse kuulub laul: Püha öö, vaikne öö. /slaid seinale sõnadega/
Rõõmsat jõuluaega!
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