
Älkää pelätkö! Nämä sanat olivat tärkeät sanat nelivuo-
tiaalle pikku-tytöllemme, joka vuosia sitten sai esittää 
päiväkerhon joulukuvaelmassa pääenkelin roolia. Tätä 
roolisuoritusta harjoiteltiin kotona useita kertoja ennen 
ensi-iltaa. Minä sain toimia kotiharjoituksissa kertojana ja 
Mariana. Isän tullessa töistä, pieni enkeli oli vastassa etei-
sessä, taluttaen isän suoraan mukaan jännittävään näytel-
mään - ensiksi Joosefin rooliin ja sitten kedon lammaslau-
man paimeneksi. Ja jossain tässä kohtaa joulukuvaelmaa 
ilmestyy esiin pieni, suloinen enkeli, siivet selässä, kädet 
levitettyinä sivulle, ilmoittaen kuuluvalla äänellä ne kaksi 
vaikuttavaa sanaa: Älkää pelätkö! Ja sen jälkeen kertoja 
jatkoi: Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Va-
pahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämän jälkeen pieni enkeli 
auttoi paimenen (isän) polviltaan lattialta ylös ja yhdessä 
he tulivat katsomaan äiti-Marian sylissä olevaa nukkea, 
joka kuvasi Jeesus-lasta. Tämän ahkeran kotiharjoittelun 
tuloksena ensi-illan esityskin meni päiväkerhon joulujuh-
lassa loistavasti, vaikka pientä jännitystä pienen enkelin 
äänessä oli havaittavissa.
Olemme mieheni kanssa päässeet myöhemminkin mukaan 
joulukuvaelmaan - lastenlastemme kanssa. Roolit ovat 
vaihtuneet yhtä tiuhaan, pappa on milloin aasi, milloin 
paimen ja minä Maria-äiti ja näytelmän kertoja/ohjaaja. 
Kuvaelmaa on esitetty useita kertoja lasten vanhemmille.
Pienet näyttelijät, heidän äänenpainonsa, ilmeet ja liik-
keet tuovat kertomukseen aitoa elämän makua. Toisinaan 
näytelmä vaikuttaa jopa hyvinkin todentuntuiselta. Onpa 
joskus joku pieni näyttelijä eläytynyt niin kovasti rooliinsa, 
että on ominut Jeesus-nuken aivan kokonaan itselleen. Ja 
näytelmän käsikirjoitukseen on täytynyt tehdä pieniä sivu-
juonteita, että paimenetkin ehtivät Jeesus-lapsen luokse. 
Pienikin lapsi oivaltaa nopeasti, kuka on kertomuksen pää-
henkilö.

On hyvä saada tutkiskella joulun sanomaa yhdessä lasten 
kanssa. Heidän kysymykset ja kommentit herättävät aikui-
senkin miettimään tuttua jouluevankeliumia uudesta nä-
kökulmasta, ja näin Luukkaan evankeliumin kertomus Jee-
sus-lapsen syntymästä avautuu aikuisellekin ehkä aivan 
uudella tavalla. Uskaltaisitko sinä tänä jouluna lähestyä 
joulun sanomaa eläytyen jouluevankeliumin eri rooleihin 
ja nähdä kertomus lapsen silmin. Se, missä roolissa olet, 
ei ole niin tärkeää, vaan se, että pääset lähelle Jeesusta.

Satu Kivisaari

Kuvat: Kristiina Paananen



Luuk. 2:1-20 (UT2020)
Kertoja lukee:
Niihin aikoihin keisari Augustus 
määräsi, että kaikkien maailman 
ihmisten piti ilmoittautua veron-
maksajiksi. Näin laadittiin ensim-
mäinen veroluettelo Quiriniuksen 
hallitessa Syyriaa. Kaikki lähtivät 
omaan kotikaupunkiinsa ilmoittau-
tumaan.

- Lukekaa yhdessä Raamatusta Luuk. 2:1-20 (tai tämän lehden takasivulta)
- Jakakaa roolit: kertoja, Maria, Joosef, enkelit, paimenet, aasi, lammas
- Etsikää kotoa sopivia roolivaatteita näyttelijöille (kankaita, liinoja, saunatakkeja, pyyhkeitä, jne.)
- Valmistelkaa tila, missä voitte näytellä (näytelmälavasteina voivat olla esim. tuolit, sohvat, tyynyt)
- Harjoitelkaa näytelmä muutaman kerran
- Kutsukaa yleisöä katsomaan näytelmää

Paimenet vartioivat lampaitaan.
Enkeli tulee paimenten luokse ja 
sanoo: 
”Älkää pelätkö!”
Kertoja:
Sillä seudulla oli paimenia yöllä 
ulkona vartioimassa laumaansa. 
Herran enkeli tuli heidän luokseen, 
ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. 
He pelästyivät pahoin, mutta enke-
li sanoi heille: »Älkää pelätkö. Minä 
ilmoitan teille suuren ilouutisen, 
joka koskee koko kansaa. Daavidin 
kaupungissa on tänään syntynyt 
teille Pelastaja. Hän on Kristus, 
Herra. Tunnistatte lapsen siitä, 
että hän makaa kankaaseen kapa-
loituna heinien päällä kaukalossa.» 
Äkkiä enkelin seuraksi ilmestyi val-
tava taivaallinen sotajoukko, joka 
ylisti Jumalaa:
Enkelit tulevat paimenten luokse 
ja sanovat yhteen ääneen:
»Kunnia korkeuksien Jumalalle ja 
rauha maan päällä ihmisille, joita 
hän rakastaa.»
Enkelit poistuvat.

Maria ja Joosef lähtevät liikkeelle, 
saapuvat Betlehemiin.
Kertoja jatkaa:
Myös Joosef lähti galilealaisesta 
Nasaretin kaupungista Juudeaan, 
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
koska hän oli Daavidin sukua. Mat-
kalla oli mukana Maria, joka oli 
luvattu Joosefille vaimoksi ja joka 
oli raskaana. Kun he olivat perillä, 

synnytyksen aika tuli ja Maria syn-
nytti eläinten suojassa pojan, esi-
koisensa. Hän kapaloi vauvan kan-
kaaseen ja laski tämän lepäämään 
kaukaloon eläinten heinille, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Maria käärii nuken kankaaseen ja 
laittaa nuken lepäämään.

Täydennä ristikko vihjeiden avulla.

2. Jeesuksen 
syntymäkaupunki?
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5. Lapsen 
vanhempi?

6. ? lähtivät takaisin kiit-
täen ja ylistäen Jumalaa...
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8. Itämaan tietäjät toivat 
Jeesus-lapselle ?, mirhaa 
ja suitsuketta.
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10. Eläinten 
suojaksi tarkoi-
tettu rakennus? 12. Sillä seudulla oli pai-

menia ? ulkona vartioi-
massa laumaansa.



Lopuksi näyttelijät voivat rukoilla ja laulaa yhdessä Enkeli taivaan -virren.

Väritä kuva.

Paimenet lähtevät Betlehemiin ja pol-
vistuvat Jeesus-vauvan eteen.
Kertoja:
Kun enkelit olivat palanneet taivaa-
seen, paimenet sanoivat toisilleen: 
»Lähdetään heti Betlehemiin katso-
maan, mitä siellä on tapahtunut ja 
mistä Herra on meille ilmoittanut.» 
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian, 
Joosefin ja vauvan, joka makasi kau-
kalossa heinien päällä. Tämän näh-
dessään he kertoivat, mitä heille oli 
lapsesta sanottu. Kaikki kuulijat olivat 
ihmeissään paimenien puheista, mut-
ta Maria painoi kaiken sydämeensä ja 
yritti ymmärtää, miten asiat liittyivät 
toisiinsa.
Paimenet lähtivät takaisin kiittäen 
ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat 
kuulleet ja nähneet. Kaikki oli ollut 
juuri niin kuin heille oli sanottu.
Paimenet lähtevät kotiinsa iloiten ja 
kiittäen.


