SI]UTAME JOULUKUUNLAD

Esitajad:

Kolm poissi ja kolm tiidrukut.
Lauale on asetatud kolmeharuline kiiiinlajalg, milles keskmine kiiiinal on valge, vasakul roheline ja
paremal punane (valgus, elu, arrnastus).
Tiidrukud seisavad laua taga" igaiiks oma kiiiinla kohal. Poisid seisavad teiselpool lauda, eest vaadates
vasakul. Lauale tuua viiike n6u veega, millesse saab lasta tikud kiiiinla siiiitamise j|irel.
Valge kiiiinla siiiitamine.
1.

tiidruk:

Italgusepilha, jdulud on tulnud. Vciikesed k iinlad meie laual siittivad kohe jutustama
meile j6ulud'est. Jeesus Kristus on ise iitelnud: "Mina olen maailma valgus';. S ijtan
selle letliinla jdulwalgtst meelde tuletama. (Siiiitab kiiiinla)
Siltti, lciliinal, v iiikene,
pimedtn sa.valgelc tee Siitti kirlca sdraga,
meie 66d n d valgata.

Rohelise kiiiinla siiiitamine.
2. tiidnrk: Jdululaps t6i maailmale sdnumi Jumala riigist. SeaI valitseb igavene elu. Jeesrn ise on
i)telnud: "Kui mina elan, saate teiegi elama". s tan selle roielise lc nla meelde
tuletama igavest elu. (Siiiitab kiiiinla)
Siltti, kiliinal, vdikene,
nagu igavese elu piiikene.
Ndita meile 6iget teed,
mis viib eluliittele.
Punase kiiiinla stiitamine.
3. tiidnrk: Jduhtsdnumis on kiige ttih*am armash$. "Nii on Jumal maailma armastanud, et
Ta on
oma ainsa Poja andnud, et kski, kes Tema sisse tuub, ei pea hukka saama, vaid et temal peab igavene elu olema". Kui Jeesns Kristus elas siii maa peal, oli iga Tema tegu
tAis armostttst. S iitan selle punase lcii nla meelde tuletama taevalist arriastrrt (Siiitab

kiiiinla)
Siitti, kililnal, vdike,

Tiidnrkud:

nagu armastuse pciike !
Kaota rira k6ik viha ja riid,
lameelt ja armastufi jAtkugu n d.
(t6stavad kiied kiiiinalde kohale nagu leekide kaitseks ja iitlevad koos)
Jdulub nlad, siirage,
kuulutage k6igile.
Uusi leeke s iidake

tiidruk: eluks,
tiidruk: valgusel<s
tiidruk: ja armastuseks. (Lasevad kiied alla).
1. poiss:
(siiiitab kiies oleva kiiiinla valgelt kiiiinlalt, liiheb paremale poole, t6stab oma kiiiinla

I.
2.
3.

kdrgele ja lausub) Vaata, pimedus on kadunud ja^tdeline vilgts paistab.
(siiiitab kiiiinla roheliselt kiiiinlalt, t6stab k6rgeleja lausub)
See on igavene elu, et nad tunnevad Sind, kes Sa i)ksi oled tdel,ine Jumal ja Teda, kette
Sina oled saatnud, Jeestnt Kristust.
3. poiss:
(siiritab kiitinla punaselt kiitinlalt, astub teiste kdrvale ja iitleb)
Kes ei. armasta, see ei tunn.e.Jwnal.at, sest.Iumal on at-masttts.
K6ik poisid koos lihevad siiiitama kiiiinlaid kuuselja seejdrel tulevad oma kohtadele tagasi.
Koik lapsed iiheskoos: Au olgu.lumalale kdrges ja rahu maa peal, inimestest hea nteel.
2.

poiss:

