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~~-~~Laii ltv·uä 
Joukko nuoria _pn koolla eräässä kodissa. Lähestyvä 

joulu s_aa nuoret 'm.~tlitelemaan, mitkä 'ovat olleet parhai
ta hetkfä,·menneitten joulujen vietossa. Jouluaaton herk- · 
k~tu,nnelrrwiset ha~tausmaalla käynnit, mieluisan lah.., 
j(m -saaminen, jo1J.lukirkko ja tähtinen joulutaivat - sii- · 
il.ä joulumuistoja, jotka antavat vastaisillekin jouluille . 

vertauskohtia. ·Itsestään nousi myös kysymys: · mitä 
odotan nyt viet_(!ttävältä joululta? 

Rauhallista joulua perheen piirissä ja oikeaa joulutun-_ 
nelmaa, joululauluja ja kyntti löiden lämmintä hämärää 
oU useimpien joulutoiveena. Perheen äitikin tuo [ulki 
toivomuksensa, joka taisi yllättää useimmat läsnäolijat: 
''Minun toivomukseni on ollut jo monen joulun alla, että 
1aisin kerran viettää oikean joulun - että Jeesuslapsi 
saisi syntyä sydämessäni - että saisin voiman tehdä pa
tannuksen ja alkaa elämäni kokonaan a.lusta". Äiti itkee 
kyynelten virratessa pitkin pdskia ja jatkaa: "Kunpa mi
nä'kin saisin syntzni anteeksi." 

Kädessäni oleva kahvikuppi saa jäädä syrjään. Nousen 
k.ysymään. murheelliselta: "Saanko siunata teitä joulu
evankeliumilla, kaikkien syntien anteeksiantamuksella?" 
Itkun alta kuuluu heikko hu~kaus: "Onko minunkin lupa 
uskoa, saanko kaiken anteeksi?" . . 

"Synnit ovat kaikki anteeksi annetut. Jeesuksen nimes-
sä ja viattomassa uhriveressä" julistan hätääntyneelle 
Ja syntejään katuvalle uskoksi ja autuudeksi. Sydän saa 
1 auhan ja levon. llo täy'ttäå koko kodin. Muistamme, että 
taivaassa enkelitkin iloitsevat, kun täällä yksi syntinen 
kääntyy · ja tekee parannuksen. Pian soivat kiitosvirren 
sävelet. Läsnäolevien nuorten joukko laulaa, itkee ja 
iloitsee. Saadaan lcokea·todeksi Vapahtajan lupaus: "Mis
sä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä mi
nä olen heidän keskellänsä". Monet rokkaistuvat 1?YYtä
mään syntejään anteeksi. Siinä siunataan anteeksiannan 
evankeliumilla, ja se evankeliumi onkin todellista j oulun 
sanomaa: "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suu
ren valkeuden . . " Siihen kotiin jp. nuorten piiriin joulu 
tuli jo joulun alla. Joulu .onkin aina siellä, missä Vapah
taja liikkuu. 

Mitä sinä odotat joulultasi? Kuitzen, kuinka mielessäsi 
vastaat: lahjoja, joul'l;llauluja ja ..;virsiä, hyväntahtoisia 
ja Ystävällisiä katseita - kaikkea, .. mitä jouluun yleensä 

kuuluu. . . · . ..,, · ./t·"·'" 

~·gJ~'iifu, ei olel~~ui:,::k~~r:t~~rfiniii~?J.~!;;;~ ·.· . ' . 
kynttiläin himmeä loiste; lästen 'kirkk,Mt 's:Umät ja . ., ~. · --~ ...... '' 
teton leikki tuovat j9~ain kuvitte.l~ntasta,mme joulusta, 
sijan joulunvietossarrime. Hän ei;,_ 'bli,hdo tul.ia .vain joulu
mutta joulu on joulu vasta silloin; Jcun~J·eesu's-lg,psi saa 
vieraaksemme, vaan hän etsii pysyvää · a$iLins-ij,aa. On-
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nellinen on se ihminen, joka saa hä7Jet tuntea, ·· Jiä:n saa 
myös oikean jouluriemun. 

Ehkä sinun rukouksesi on sama kuin a l?fssa kertomani 
perheenäidin. Hän oli lukemattomat kerrat käynyf kir
kossa, monesti ajatellut lähteä aivan · henkil~koictaiS.esti 
kyselemään papi lta, saisilco hänlci.n . al~a~ . 'us~'omtstJn, 
mutta aina oli sielunvihollinen sanonut:. Ei vielä, eihän 
sinulla ole mitään hätää. Ja nii'tr_ oli jäänyt lähtemättä. 

... -~-

Pekk.a ·Kosonen·:· .· _ 

sen ·· '&yntl~~ taiteessa _) 
. . . 

J.eesu 
Maailinan· mahtavimmat .tai-· 

teilija.t, ~uu'r~run'at . siluri~ten 
joukossa, · kuten Michel· 'Angela, 
Raffael, Tizian,'·corregio, Dti.rer, 
Cranach, Rembrandt, Rubens ja 
Murillo ov.at. kerran el~mässään 
innostune-et tait eessaan kuvaa..: 
maan seimen ihmettä, Jeesuk
sen sy:ntymä·ä tai pyhää perhe-t
tä;- Jeesus-lasta, Mariaa ja Jo
sefia. 

Nämä luomukset koristavat 
tunnettuja, kirkkoja tai kated
raaleja, mutJta myös pienero
missäkin kil'lkoissa, temppeleissä 
j !l rukoushuoneissa löytyy alt
taritauluja, jotka ovat pyhitet
ty samalle aiheelle. Kukin aika
kausi on lyönyt leimansa kuvat
tavUn - eräissä o-vat henkilö-t 
tyypillis~ä anglo-saksej a, toisis
sa itämaalai:sia, espanjalaisia tai 
neekereiltäkin. Seimen tapahtu
ma ja pyhä perhe on universaa
linen aihe. 

Madonna ja lapsi 

ja Jeesus-lasta. Riippuen tai
teilijan kansallisuudesta on per
hettä käsitelty lähinnä kansal
lisen näkemyksen kannalta. 
Rembrandtin Maria on aidon 
talonrouvan näköinen ja Rube
sin Maria taas muistuttaa lä
hinnä ylvästä aatelirouvaa" 

Pyhää · perhettä esittävissä 
maalauksissa tapaa,mme Jeesus
.Ia.psen kaikissa -kehitysvaiheis
saan aina juuri syntyneestä pie
nestä kääröstä ' kukoistavaan, 
van~kaan poikaan saakka~ Eng
lantilainen Millais on kuvannut 
Jeesus-lapsen suurehkoksi po
jaksi, joka on loukannut sar-

Imensa naulaan ja Maria on pol
villaa,n hänen edessään. 

Andrea del Sarto,. joka syntyi, 
1486, kuvaa t auhissaan ~Pyliå 

perhe» Josefin miettiväksi, par
Itaiseksi mieheksi, joka leukaan
sa nojaten istuu taka-alalla. 
Maria pitää noin 3-vuo:tias.ta 
lasta sylissään ja hänen silmis
sään on aavisteleva, nöyrä ilme. 

Useitten taiteilijoitten maa-
1 Tuttu kolmiyhteisyys, äiti, isä lauksissa laajenee pyhä perhe 
lja lapsi tai kolme tietäjää ei pyhäksi suvuksi. Tällöin on 
esiinny erityisen runsaasti tai- usein Elisabeth ja Johannes-poi-
teessa. Kaikissa maissa, missä ka pantu leL~kimään Jeesus-lap-
kristillinen . taide on kukoista- sen kanssa tai Maria leikkii ~ 
nut, ovat tai>teilijat ikuistaneet näitten la,psien kanssa. Näin on 1 
Mariaa yksin Jeesuslapsen kans- laita mm . . useissa Rafaelin luo- # 
sa tuhansissa eri tauluissa, veis- muksissa. 
taksissa ja puuveistoksissa. Näis- Kaikissa pyhää perhe1ttä esit-
sä tauluissa esitetään Maria tävissä maalauksissa ja veistok-
usein madonnana, kärsivänä äi- sissa on Maria ja Jeesus-lapsi tai 
tinä, ma,ter dolorosana. Näin on Jeesus-la;psi .!ie keskipiste, johon 
tehnyt mm. Raffael ja näin on kai·kki valovirrat yhtyvät. Huoli-
tehnyt o~~ . . ~defelt~mme. Äi- . ... 

1 
matt~. siitä, että e.ri. ~~nsalli-t 

cl.it ovat natssa taulmssa syven- Gemtille de Fabri:l"ntf~· • !J>'!ilvovat ruhtinaat. suuksnn kuuluvat ta1tei,IIJ at pvat 
tyneet katselemaan Iasta,an kas- ··· \ ' · ·t; ;:- 1 · näkemy.k~ensä mu!;:aan tulkin-

öillaap ._._ ~_ e ___ r_i __ ,~J~_:rn_:·_ !i<t_o .. ~. i_l_!n-~~"'_J ___ o_. ;; tii~_;_h_·~- pa.·:_ ._ri~_-~_--·•·_· __ ~aJ-·-tta~ __ åi-:_ ~ja;~~~-... _, ~~-l_iJ._s _se.ja ja Bru~~~.ep~ }c:as nee.t täJtä,;:uu_r_,ta. t~p~~- tu_~ta .ifi._ ~~ 
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, J~~P:eldlc:~;a.aksi ~~~ ~1ifrl~~t)'tf.s1,~ti$ö~~ti J.,v. 1s~6 ku~Iiut taite,ilij~. Hi~.:. s~nsä mu~~~n n:ue~'}ttne:~he.f-
1'\lJksl . tuleVista t~.pahtum1~ta. näillä nimillä. Kaspar · kuvat~an onymys Bosch on kuvannut sel- ta, on he1ta ka1kk1a kmtenkm 
Fröschlin madonn;~;su?tel'e~ l~s-_ taiteessa :valkopart~i_seksi van- men kaupungin ulkopuolella ole- innottanu~. sama v~ikuti? : sei
tei,lsa poskelle. Gerait;dm mado>p.::: J:tu:kseksi Melchior edustaa Jaa'- ·Vana ränsistyneenä rakenne!- men suun syntymahetki, Jee
.na ,syöttää Jeesus.:. lasta lusik!J:l'". fe·tin su'Imkuntaa -, ja Baliasar mana, jonka edustalla tietäjä;t suksen pojan synty~Tiinen vaati
la . ~ lusikka on ·myös lapsen >taas kuvataan melko 'säännölli- kull).artavat .. l~_s>ta. Kttsper on mattomassa tallissa. 
kädessä j~ . pöy.dällä on myös sesti neekeri-ksi. . . ;</·" p~'i\r'illaan, hänen vierellään sei- _. 
ome?a .. ~~g~~~~n .. .. mad?~::'~11. , Taiteilija de Fobr.iano , ku.'ffl~ ·soo 1 Melchior ja Baltasar, nee
lapsl leikku aitmsa .•helmllla Ja· kuitenkin taulussaan ;))Palvo-va.t ke'ri-tietäjli seisoo taempa;na 
Luca ~elia Robbinin ~adoru:a ruhtinaa;t» . yhden •. . ruh'tln!),iS,ta >:'a;lkoisessa .. kaavussaan, malja 
0~ polvJStur:urt_ la~sen VIerelle Ja naiseksi, joka ; eri·koise,~ kbr~*- :J'äfiessä~ Seimi näyttää. ol~van 
ta1vaalla nakyy 1hasteleva en- teellisessa puvussaan seisten.tari. tä,Jrnnä ihmisiä, niitä . kurkiste
kelpa;rvi itsensä isä-Junialan joaa lahjaansa se-imeri ' ra:P~ene. lee jok'a raosta ja jopa· seimen 
jrohdolla. Hänen 'samoin · kuin . }?ieter b~~ika:tollekin on kiivennyt· ka.k-

Brueghelin taulussa »Tietäjät 'si miestä. 
Palvovat ruhtinaat palvovilit lasta» on mukana erit-

R . tt . a· ·tse inonta ~täin suure·t kansanjou_kot. _MyÖs_. ·' · P-yha·· perhe ._ aama u e1 m Im. 
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t 1 d tt' t ' t" ·-- t h lt sa runsaasti. Do Fabnanon t.au-' · Lukmsat ova ne · a1 e1 lJa , 
a ~gen ako· h
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.Ide __ aJa< t ~un- Iussa nähdään mm. hevosia, Ieh- jo>tll;a ovat taiteessaan käsitelleet 
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·.Näen tähtisumussa pienen · po,ja~; .: 
ja pienen pojan, · 
ja · joulupuun. 
Ja tähtisumujen tuolla puolen 
näen taivaan kumun, 
ja pienen pojan, 

. ja joulupuun. 

Ja· taivaankaareen 
kuin . tähtisumuun näen 

·:"' .. .~ 

- · maailman verhov~n joulupuun, 
ja pienen pojan näen ojentavan 
ja käsin yltävän 
tähtis.umuun ja maailman 
verhovan joulupuun. 
. Tahtisumu:un 
jo soivat tuhannet kellot maan 

~ 
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ja tuhannet laulut ja tuhannet uru~. 

Ja tuhannet temppelit avaa ovet 
ja,. valot leikkaavat tähtisumuun 
ja pienen pojan näen ojentuvan 
ja käsin yltävän 
maailmaan tähän. 

Ja valot leikkaavat mustaa siltaa 
ja liekit kantavat kaariin päin 
ja hymni 
alusta loppuun palaa ja 
lop-q.sta alkuun, 
ja alkaa taas. Ja liekit leikkaavat 

., 
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·,., ' rp:qs~~a siltaa, ja liekit ajavat _ 
tulta maan, ja liekit kantavat kaariin ~ 

-n~u4ä~~-· ~ C._ .1,htisumuun ,ja.,;kumu:un,J,yön.-o~ ' 
!MIW/;1H ii~'ns..#.,: r ·~ :. --!· "l"-llo t?>: -~v~' . 

Nyt pilvitähdessä poika ajaa, 
·: j'a käsin yltää se sieluun 

samaan kuin Sinä ja minä. 

Ja liekki palaa ja leikkaa 
liekein mustaa siltaa, 
ja liekin keskellä 
Ristinmaja ja Tähti 
se kaikki valottuu yltä päin. 

Näen tähtisumussa pienen 
ja pienen pojan 
ja ristinpuun, 
sen joulupuun. 

poJan 
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Nyt tänä jouluna Jumala kutsuu sintlci· jälleen. Ylfäm
me kaartuu sama taivas, jolta en:kelit veisasivat ensim
mäistä jouluvirttä: "Kunnia olkoon Jumalalle korkeu
dessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan 
hänellä on hyvä tahto". hä -kolmiluku myös tietäjien lu~ ,;;, 

t~~~~~~~i~.i~:~~!l~i7:f ~~~~= · .E· -- ra· • a·'· ·~n·· _·. 1 a·-u 1 u·· ·n *-)* . 
~~,-----------~-----------~ Sinuakin kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Meitä 

kaikkia hän muistaa armolla ja laupeudella. "Siinä on 
rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan 
siinä, -että hän ralcasti meitä ja lähetti Poikansa meidän 
syntiemme sovitukseksi." 

ILMO PULKAMO 

kaiksi. Tama taas Johtm psal- · 
mis>ta: »Kuninkaat meren ty.- 1 ;-;~ • . • •• .. _ 

köä ja Iuoc:toista pitää ll);bjoja · · · . ~ -~ , ~i · t , · 1!-11 
kantaman». . . · ~ '/' ~ ; -11 · · . · . 
• ~r;~:,::,\:'m,'~~:i.!i:~:-_ <*<*<*f(. syn yma 
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Pienestä laulusta 

loivat tämän laulun, ei elänyt opetettu. Poika käytti D-duu-•, 

.. ,;; ~ ~ 

Rafael: Madonna:·)·' Edefelt: Jouluaamu . 

,on tullut niin kauan, että olisi ollut mu- ria siihen aikaan käytössä ol
'useille sadoille miljoonille ih- kana todistamassa tämän lau- leen C-dtluriri asemasta ja li;.J:' 
misille kaikkialla maailmassa lun voittokullwa. Vuosikymme- säksi hän käytti kuusikahdek
joulutunnelman ja joulun juh- nien ajaksi olivat runoilija ja sasosa tahtia. ·Kun hänelle 
Iallisuuksien perikuva. Tämä säveltäjä jääneet kokonaan huomautet t iin tästä •::tsiasta, 
joululaulu on »Jouluyö, juhla- unohduksiin laulun levitessä vastasi Felix, et tä, heillä. kotona 
yö». Kukaan ei pysty ,nykyään nopeasti yli Itävallan rajojen laulettiin tämä laulu aina täl
sanomaan, kuinka monelle kie- suusta suuhun. Joseph Mohr, lä tavalla ja loppujen lopuksi 
lelle ja murteelle se on kään- joka oli kirjoittanut sanat, oli hänen isänsä t ulee tietää, mi
netty. Kuitenkin melkein kaik- jo kuollut, kun Berliinin hovi- ten se lauletaan, koska· hän sen 
kialla, missä on kristittyjä, lau- orkesteri alkoi kaivaa päivän- oli säveltänyt. 
Ietaan myöskin tätä laulua. Lu- valoon tämän laulun alkuperää. 
kemattomia legendoja kerro- Kuningas Wilkelm IV kuuluu J .. . . . . .. 
taan tämän laulun synnystä. antaneen tämän tehtäväk&i sa Gr~ber kirJO~ttl klrJ~en 
Kahdeksantoista kirjaa on kir- konserttimestarilleen. kuninkaalllselle hov10rkestenlle 
·oitettu tästä laulusta . yksitois- Berliiniin ja kertoi• kirjeessään 
~a dramaattista teo~ta, lu~e-' Vuonna 1855 saattoi kuoron- »Jo~Iu!.ö•. j_u?Iayön» -~y.n~~s~ä 
mattomia IevyJ· ä eri 'laulaJ'ien t k t . P . h.. p· t . 1 _ seka Intt1 kirJeeseen kaslkHJOI-

. . . ar as aJa y an le arm uos t k t" d 11" 1 1 - . laulamana Richard Tattberist.a: · · t ·t 11-- b · 1.. -1-- · ·11 u sen ay e Isme au u Ja 
, . ., ·i . , . . tar1s a esi e a er nm a1s1 e t· . .. . 

Elvis Presley'n on tehty' tästä t . 1 . . ·t d 11. .. lt" _ nuot 1tekstemeen al_kupera1ses-, . . , . . \!On Iau un o e 1sen save a .. b f'l . · d _ 
laulusta vieläpä elokuvakin on ... . F . X G b . l. - sa o ernd or I alsessa muo os , . .. Jan, ranz aver ru erm, . o T.. .. F X Grube-
filmattu siitä. . k t·' il" 'T r ht' t t" yt- sa. ama ranz aver 

· .~. a ava m .0 1 e. m~ a rin · lähettämä kirje on nyky-

K -. _r"'' j , taa: 67 vuotta Ja eh yksm·urku- .. .. t " k . lk -- · · . · t . . . . .. . aan ar em a uperamen o-
umpikaan niistä yKsiriker- rma p1enessa suolaka1voskau- d' t k 

1 
. k t " ..

1 e' , .. ! . .. lS US appa e, JO a . aman ·· au-
taisista miehistä, apupap~~ , ~9-; pungissa. .. . lun tutkimuksista on olemassa. 
seph Mohr ja kylänopettaja Ja :·Kerrotaan, etta sattuma JOh- T" .. . k 1 . 1 ui syntyi 

. . , . . t' t .... t 'k 'II . ... 1 .. 11 K ama uu msa a u urkuri Franz Xaver .. Gruber, .. jo ... re_SIJa ·. OI ei e JaJI e. uo- t h"t" tk. a Van-, . " . . . . 1 1 . . . . muu en a ara arsun . 
ka ]· oulukuun 24 päivänä vuon- ropOJklen Joukossa au OI plem h P h" N'k 1 • k kl' · · '"· · . . . assa y an 1 o au sen r-
na 1818 Oberndorfissa • .S~Izac-: Fehx Gruber-mmmen PO!ka k· Ob d f ' . .. t 

·· · "l .. 'k k ossa ern or 1ss.a memva hin varrella, Salzburgin .. kail,., »J;ouluyo JU~·- ayo» o on~an 
lpungista hieman · pofijö'iseen:; toisella tavaHa kuin pojille oli 

. ··. :jr,'· .... ., ,· .. lr ,. ' :'!. . . . 
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