Perheen kanssa yhdessä

2.12 on ensimmäinen adventtisunnuntai. Tästä alkaa adventin aika, iloisen joulun odotuksen
aika. Monissa kodeissa sytytetään ensimmäinen kynttilä ja lauletaan virsi ”Nyt sytytämme
kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa”.
Adventtisunnuntaita on kaikkiaan neljä ja jokaisena sunnuntaina sytytetään yksi kynttilä lisää.
Varatkaa siis 4 kynttilää ja sytyttäkää 1.adventtisunnuntaina yksi kynttilä ja laulakaa 1 säk. Nyt
sytytämme kynttilän -virrestä, 2.adventtina toinen kynttilä jne.
Nyt sytytämme kynttilän Virsi 13, (Lasten virsikirja 2)
https://www.youtube.com/watch?v=-vBoBDFQ23M

Adventti loru sopii, vaikka kaikuna yksi osio kerrallaan kynttilän sytytyksen/laulun ja jutustelun
lopuksi.
Jutelkaa joulun odotuksesta ja valmistautumisesta. Mitä se on juuri teidän perheessä?
Jouluvaloja kenties viritellään sisälle ja ulos. Askarrellaanko joulukortteja yhdessä, leipomista,
siivousta, mitä muuta? On tärkeää myös jutella ja muistaa minkä vuoksi saamme joulua viettää
aina uudestaan ja uudestaan.

Adventti loru
On alkanut aika adventin nyt,
ja kynttilä yksi on syttynyt.
On syttynyt kaksi kynttilää nyt,
ja valo on meille lisääntynyt.
On valoa aina vain enemmän,
jo sytytän kolmannen kynttilän.
Nyt sytyttää neljä kynttilää saa,
on joulu jo tullut, riemuitsee maa.

Kädentyönä aiheeseen sopiva adventtikynttilät värityskuva, väritä jokaisena adventtisunnuntaina
yksi kynttilä haluamasi väriseksi. ( tulostus tästä värityskuvasta löytyy kädentyö kansiosta )
Samaisesta kansiosta löytyy myös leikattava ja valmiiksi väritetty versio adventtikynttilöistä. Eli
leikkaa, liimaa periaatteella. Kynttilät ja liekit liimataan esim. pahville tai jos haluaa laittaa vaikka
sinitarralla ikkunaan kiinni. Kynttilät voisi tehdä myöskin pahvista.

Lämmin joulumieli
4 rkl joulun taikaa
ripaus herttaista hymyä
hyppysellinen lumihiutaleitten tanssia valkealla nietoksella
ruokalusikallinen jouluisia säveliä
2 hyppysellistä joulukuusen tuoksua ja kynttilöiden pehmeää valoa
3 ripausta lahjakäärön rapinaa
maustemitallinen jouluherkkujen huumaavia tuoksuja
2 kauhallista touhukasta jouluvilskettä ja iloista yhdessäoloa
kauhallinen lasten riemukasta ilonpitoa
Höystä vielä maun mukaan ripauksella lahjatoivomuslistaa.
Valmista rakkaudella ja hartaudella, lämmöllä ja ilolla.
Sekoita ainekset varovasti oikeassa suhteessa.
Voit maun mukaan lisätä joulumieleen vaikkapa
tähtien tuiketta, joulupukin reen kilkatusta ja joulurauhaa.
Oikealla reseptillä lämmin joulumieli säilyy sydämissä pitkään.
Oikein lämpöistä joulua sinulle ja läheisillesi!
***
Mitä sinulle toivottaisin?
Perhe taas koolla,
kinastelut jätetty sikseen,
piparkakun ja hyasintin tuoksua,
koputuksia ovelle,
hymyileviä kasvoja,
paketteja,
kortteja ystäviltä,
ei mitään unohdettu,
ei mikään myöhästynyt.
Halauksia, suukkoja,
onnellisia muistoja.
Toivon täydestä sydämestäni
joulusi olevan sellainen,
miksi se on tarkoitettukin
-lämmön ja valon juhla
sydäntalven pimeydessä.
– Charlotte Gray –

