
Lisamaterjal: 
JÕULUKUUSE 

EHTIMINE
 

Õpetajale

Alljärgnev tekst on mõeldud laste jõuluõhtu (jumalateenistuse) sisustamiseks. Selles on
võimalik kaasata ka kõige väiksemad ja täiskasvanudki, andes võimaluse ühiseks
tegevuseks.

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 kuuldavam ja ei kao saginasse. 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 nii, et iga ehte lisamisel, lisandub ka üks põlev
küünal.

Elektriline täht kuuse ladvas ja küünlad on enne kuusel, aga ei põle!
Ehteid asetades tõstavad lapsed need hetkeks kõrgemale, et oleks nähtavad.

Jõulukuuse ehtimine.
Sissejuhatus (täiskasvanu): Tavaliselt ei aseta me kirikus kuusele ehteid. Täna lapsed siiski
ehivad seda kuuske. Ehtida saab kuuski väga erinevalt: ainult ühte värvi ehetega või siis
igat värvi, ainult looduslike ehetega, väga rikkalikult ja väga väheste ehetega. Ehteid
kuusele saab valida aga ka nii, et igal ehtel on oma sõnum, et need jutustavad meile
jõulusündmusest ning Jumala armastusest meie vastu.
Ja nüüd lapse ehivadki jõulupuu nõnda, et ehetel on sõnum.

Kui lapsi on vähem saab anda osadele lastele rohkem ehteid. 
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Laps 1: Kristuse sünni ettekuulutusest loeme : Jaakobist tõuseb täht. Suur täht taevas kuulutas
Messia sündi. Seda oli kaua oodatud! (4. Ms 24:17) 
/Täht on enne kuusel, nüüd lülitatakse vooluvõrku./

Laps 2: Jõuluööl ilmus karjastele, kes olid Petlemma lähedal väljal, ingel. Karjased kohkusid. Ingel
ütles: Ärge kartke! Ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Teile on täna
Lunastaja sündinud, kes on Jeesus Kristus. (Lk 2:10) 
/suurem ingel kuusele/

Laps 3: Ja siis nägid karjased lausa inglite koori, kes laulsid: Au olgu Jumalale kõrges. (Lk 2:13)
/Asetatakse kuusele veel ingleid –sobib kõige väiksematele ülesandeks/

Laps 4: Karjased, kes olid väljal, ruttasid inglisõnumi peale vastsündinud Jeesuslast vaatama (Lk
2:15) – karjastel oli tavaliselt ka karjase kepp. 
/Kepid-kaunistus kuusele – / Keppideks on vastavad valge-punase kirjud kommid

Laps 5: Karjased leidsid Jeesuslapse loomade varjualuses sõimes magavat. (Lk 2:16) See oli lihtne
koht. Ka puidust ehted on lihtsad, 
/mõned puidust ehted kuusele/

Laps 6: Õlgedest ehted meenutavad, et Jeesuse esimene ase oli sõimes õlgedel. 
/Õlgedest ehted kuusele/

Laps 7: Tähe juhtimisel tulid targad Idamaalt Jeesust kummardama. Suur täht valgustas tarkadele
teed. Nende kingitused olid kui sümbolid Jeesuse tulevase elu kohta. Nad teadsid, et on sündinud
laps, kellest saab kuningate Kuningas. Üks nendest tõi kaasa kingituseks kulda -kuninglikkuse
sümboli. (Mt 2) 
/kuldehted kuusele/

Laps 8: Teine tarkadest tõi kaasa viirukit. Viiruk sümboliseerib palvet. Johannese evangeeliumi 17
peatükis on Jeesuse ülempreesterlik palve Taevase Isa poole: Mina palun nende eest, et Sa
hoiaksid neid kurja eest ning pühitseks neid tões. (Jh 17)
/viiruki kann-ehe kuusele/ 

Laps 9: Kolmas tark tõi kaasa mürri. Mürr sümboliseerib kannatust. Jeesus võitis kannatused
Kolgatal. 
/mürri anum- ehe kuusele/

Laps 10: Jõulutähe punane õis sümboliseerib Jumala armastust, kes saatis oma Poja jõuluööl
maailma. Johannese 3:16 loeme: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma
ainusündinud Poja on andnud,et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid temal oleks igavene
elu. 
/punane õis kuusele/ (vildist näiteks)
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Laps 11: Valge ehte sõnum on: Pühas ristimises saame Jumala perekonna liikmeteks.
Prohvet Jesaja kaudu kuuleme Taevaisa kutset: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen
sind nimepidi kutsunud,sa oled minu päralt. (Js 43:1)
/valged ehted kuusele/

Laps 12: Hõbeehe tuletab meelde apostel Peetruse sõnu: Meid ei ole lunastatud kaduvate
asjadega, ei hõbeda ega kullaga. (1Pt 1:18-19)
/Hõbedased ehted kuusele/

Laps 13: Punane ehe tuletab meile meelde Jeesuse sõnu: Armastage üksteist nagu mina olen
armastanud teid. (Jh 15:12)
/Punased ehted kuusele/

Laps 14: Sinine ehe on taevavärvi, see on lootuse värv. Meie usume ja loodame ülestõusmisse.
Jeesus ütles: mina olen ülestõusmine ja elu. (Jh 11:25)
 /sinised ehted kuusele/

Laps 15: Jõulusündmus toimus üle 2000 aastat tagasi. Sellest said esialgu teada vaid vähesed.
Tänapäeval kuulutatakse seda sõnumit üle maailma. Meidki kutsuvad igal aastal kellad
jõulukirikusse.
/KELLAD KUUSELE/
 
Lastekoor: "Tasa, tasa jõulukellad kajavad" (A. Maasalo / H. Auvinen)

Laulu võib ka lasta taustaks, kui ei ole soovi või võimalust ise laulda. 
Tallinna poistekoori esituses - LINK.
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https://www.youtube.com/watch?v=fxeeCKcpB00

