Essi ja Elmeri,

Joulu – Jos minä en olisi tullut

- ennen opetusta
Essi: Elmeri, eikö oo ihanaa, kun on joulu taas!
Elmeri: Joo, onhan se ihan kiva!
Essi: Täh, ihan kiva vai? Mun mielestä joulu on parasta, mitä voi olla. Mä rakastan joulua
tosi paljon!
Elmeri: Mikä siinä niin mahtavaa on?
Essi: Aattele nyt jouluruokaa! Kinkkua sinapilla ja porkkanalaatikkoa ja jälkkäriksi
luumurahkaa. Nam!
Elmeri: Mä en kyllä hirveesti välitä jouluruuasta, paitsi lipeäkala on tosi hyvää.
Essi: Eikä! Se on varmaan ainoa, mikä mulle ei maistu. Mut entäs joulutortut! Niitä ilman
en voisi olla.
Elmeri: Voi Essi! Sä taidat olla ruuan ystävä. Mun mielestä joulussa parasta on loma ja lahjat.
Mä toivon, että saan joululahjaksi uuden lumilaudan! Odotan sitä tosi kovasti!
Essi: Kyllä mäkin tykkään siitä, ettei tartte mennä kouluun ja odotan saavani lahjojakin.
Mutta mä myös tykkään joululauluista. Oon kuunnellut ja laulanut niitä lokakuusta asti.
Elmeri: Voi apua, mä kyllästyisin niihin, jos jo niin aikaisin pitäis rueta kuuntelemaan. Mut kyllä
mä joulunaikaan kuuntelen ja itsekin kitaralla soittelen joulubiisejä.
Essi: Onkos teillä paljon jouluvaloja?
Elmeri: Joo, kyllä me iskän kanssa laitettiin ulos yhteen kuuseen ja tietty sisällä on muutamassa
ikkunassa joulutähdet. Ne on kyllä aika kivoja!
Essi: Mä oon niin jouluhöperö, että mä oisin laittanut valoja ja joulukoristeita vähän joka
paikkaan, mutta äiti ei antanut. Mut onneksi sain kuitenkin jo oman joulukuusen omaan
huoneeseeni.
Elmeri: Sä todellakin oot jouluhöperö, oikein extrahöperö! Aatteleppa, että entä jos joulua ei
olisikaan?
Essi: Se olisi katastrofi! En voisi edes kuvitella sellaista tilannetta. Varmaan masentuisin
täysin, jos joulu peruttaisiin.
Elmeri: Voi sua! Mut mä luulen, että nyt on aika kuunnella, mitä Raamatusta tänään avautuu.
Essi: Kuullaankohan me jotain jouluista asiaa?
Elmeri: Toivottavasti!

Essi ja Elmeri,

Joulu – Jos minä en olisi tullut

- opetuksen välissä
Essi: Elmeri hei! Jos Jeesusta ei olisi, niin vaikuttaisiko se meidän joulunviettoon?
Elmeri: Ei kai nyt sentään! Miten niin?
Essi: No, aattelin vaan, että eikös se Jeesus kuitenkin aika oleellisesti kuulu jouluun?
Elmeri: Tottahan se sekin on. No, mutta kuunnellaan, miten se kertomus jatkuu…

Essi ja Elmeri,

Joulu – Jos minä en olisi tullut

- opetuksen jälkeen
Essi: On se kyllä suunnaton ilo, että Jeesus tuli tänne maailmaan!
Elmeri: Ai, sen takiako, että saadaan viettää joulua?
Essi: No, sekin on kyllä tosi hyvä juttu, mut kuinka paljon kaikkea muutakin hyvää
Jeesus toi mukanaan. Ei sitä tuu aina ees ajateltua, mihinkä kaikkeen Jeesus on
vaikuttanut ja vaikuttaa.
Elmeri: Niinpä! Jeesus unohtuu niin helposti kaiken tohinan keskelle.
Essi: Voi, jospa minäkin muistaisin aina oleellisen; sen mikä on joulussa ja koko meidän
elämässä tärkeintä. Jeesus rakastaa minua ja minä saan ihan kaikessa turvata häneen!
Elmeri: Ilman Jeesusta joulu ei olisi joulu, enkä mä osais kuvitella elämää muutenkaan ilman
Jeesusta!
Essi: Se olis pelottavaa! Kiitos Jeesus, että sä tulit pelastamaan meidät! Ja kiitos, että me
saadaan juhlia sun synttäreitä taas!
Elmeri: Mitenkähän ilosanoma Jeesuksesta vois näkyä meidän joulussa enemmän? Onko hyviä
ideoita?
Essi: Hmm. mä luulen, että mä ainakin voisin lukea Raamattua enemmän… ainakin niitä
kohtia, mitkä kertoo joulun tapahtumista.
Elmeri: Ja sit vois jouluevankeliumiin liittyen valmistaa ja esittää näytelmän ja sen voisi vaikka
videoidakin.
Essi: Tai voishan sitä piirtää sarjakuvan, jos ei oo näyttelijöitä tarpeeksi. Sä voisit myös
sanoittaa ja säveltää uuden joululaulun.
Elmeri: Joo! Se olisikin innostava idea! Mä oon tosi hyvä siinä!
Essi: Mä voin sun kanssa lähtee sit käymään naapureissa viemässä joulutervehdyksiä.
Leivotaan jotain jouluherkkuja, viedään vaikka joku Jeesuksesta kertova kirjanen ja
lauletaan ja soitetaan se sun tekemä joulubiisi.
Elmeri: Hei, tästähän tulee loistava joulu, kun syntyy näin paljon uusia ideoita, mitkä ilahduttaa
meitä ja muitakin!
.
Essi: Jes, niin on! Mut nyt meidän on aika toivottaa hyvät joulua kaikille, jotka meidän
juttuja kuuntelee. Än - yy - tee – nyt:
Elmeri ja Essi yhteen ääneen: Hyvää ja siunattua joulua!

