NettiPyhis joulu20

Hartaus – Itämaan tietäjät

1.
Tuiki, tuiki tähtönen
iltaisin sua katselen.
Korkealla loistat vaan,
katsot alas maailmaan.
Tuiki, tuiki, tähtönen
iltaisin sua katselen.
2.
Kaikki lapset maailman
tähtösiä katsovat.
Miettivät, miks loistaa ne,
maahan asti valaisee.
Kaikki lapset maailman
tähtösiä katsovat

säv. perinteinen lastenlaulu Isossa Britanniassa ja Ranskassa. säv. versioita tehnyt W.A. Mozart
suom. san. Maisa Krokfors

Kuva 1 Kolme itämaan tietäjää piirretyssä kuvassa

Kauan sitten ensimmäisen joulun aikaan kaukaisessa maassa asui kolme
rikasta ja viisasta miestä. Nämä kolme itämaan tietäjää tutkivat taivaan
tähtiä ja tiesivät niistä paljon. Miesten nimet olivat Kaspar, Melchior
ja Balthasar. Eräänä iltana viisaat miehet olivat jälleen kerran erään talon
katolla kaukoputkillaan tarkkailemassa tähtiä. He näkivät uuden kirkkaan
tähden. Olikohan tämä se tähti, josta he olivat lukeneet. Kerrottiin, että
maailmaan syntyy tärkeä uusi kuningas, kun uusi suuri tähti syttyy
taivaalle.
Itämaan tietäjät tahtoivat lähteä katsomaan onko tämä totta. He pakkasivat
matkatavarat ja istuivat kameleiden selkään. Matka keinahtelvien
kameleiden kyydissä kesti kauan. Viisaat miehet matkustivat öisin ja tähti
näytti heille tietä. Välillä miesten täytyi pysähtyä syömään ja juomaan.
Tähti johdatti itämaan tietäjät Betlehemin kaupunkiin. Kun he saapuivat
sinne, he kävivät kysymässä neuvoa, mistä uusi kuningas löytyisi. Kukaan
ei tiennyt. Tähti näytti pysähtyvän pienen tallin luokse.
Itämaan tietäjät menivät tallin sisään ja löysivät tallista vastasyntyneen
vanhempineen. Tämä on uusi kuningas, he tajusivat. Tietäjät antoivat
vastasyntyneelle kalliita lahjoja. Yksi tietäjistä antoi kultaa, toinen antoi
suitsuketta ja kolmas tietäjä antoi mirhaa, hyväntuoksuista voidetta.

Tietäjät ihmettelivät pientä
- Voi miten suloinen lapsi. Miten kirkkaana loistavat sinun silmäsi.
Ota vastaan pieni lahjani.
- Voi miten rauhallisesti nukkuu Jumalan poika. Tässä minultakin
pieni muistaminen.
- Kiitos Jumalani, kun sain vielä vanhoilla päivilläni nähdä maailman
Vapahtajan. Ota vastaan minun tuomiseni.

Maria ja Joosef katselivat ihmeissään, kun heidän lapsensa sai rikkailta
miehiltä kuninkaalle tarkoitettuja lahjoja. Suuri kirkas tähti oli johtanut
kaukaisten kulkijoiden matkaa.
Jeesus sanoi aikuisena, että Hän on maailman valo. Hänen luokseen saavat
tulla kaikki ihmiset maailmassa. Jeesus rakastaa meitä jokaista. Odotamme
joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Joulu on meille valon juhla. Tähti saa
olla meilläkin juhlistamassa joulua ja kertomassa ensimmäisen joulun
ilosanomaa.
On lapsi syntynyt meille
ja poika annettu on.
Hänessä elämän löysin,
Jumalan suosion.
:,: Hän on sen ylhäisen koitto,
mi maailmaa valaisevi,
vaan ehkä hänen soittons
maan ympär' kajahtavi.:,:
Tähti se kulukeepi
:,: itäiseltä maalta :,:
ja se sanomaton kirkkaus
se ulos loisti.
Ja se tähti oli Jumalalta
Kuva 2 Kolme itämaan tietäjää ratsastaa kameleilla, tähti johdattaa matkaa
:,: ulos lähetetty :,:
:,: ja he riensivät uhraamaan
kultaa, pyhää savua ja mirhamia :,:
ja mirhamia.
Tiernapojat Vanha laulunäytelmä Oulun seudulta
(Arkistomuistiinpanojen ja eri esittäjien muistitiedon pohjalta yhdistelty versio.)

