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JEESUKSEN SYNTYMÄ

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella
Hebronin tien varrella vain n. 8 km Jerusalemista etelään. Kuningas Daavid oli
kotoisin Beetlehemistä, minkä vuoksi kaupunkia nimitetään myös Daavidin
kaupungiksi. Matkaa Nasaretista Beetlehemiin kertyy 120 km vaikeakulkuisia
vuoristoteitä pitkin.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Keisari Augustus = Rooman keisari. Hän eli 63 eKr. - 14 jKr. Hänen täydellinen
nimensä kuului Gaius Julius Caesar Octavianus. Vuonna 27 eKr. senaatti antoi hänelle
kunnianimen Augustus, josta sitten tuli kaikkien seuraavien keisarien arvonimi.
Augustuksesta tuli Rooman maailmanvallan yksinvaltias. Jeesuksen aikana Israel eli
Rooman vallan alla.
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c) Vieraat termit
Evankeliumi = ilosanoma Jeesuksesta
Joulu = Jeesuksen syntymäjuhla
Seimi = kotieläinten syöttökaukalo
Verollepano = Hallitsijalla oli oikeus kerätä veroja eli rahaa maansa asukkailta.
Tätä varten asukkaat merkittiin veroluetteloihin.

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen = jouluevankeliumi
Luuk. 2:1–20

Jeesuksen syntymä
Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta lähti käsky, että koko maailma oli
kirjoitettava veroluetteloihin. Tämä merkitseminen oli ensimmäinen ja tapahtui
Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.

Kaikki lähtivät luetteloihin merkittäviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Joosefkin lähti
Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on
Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, veroluetteloihin merkittäväksi
Marian, hänelle kihlatun vaimon kanssa, joka oli raskaana.

Tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika täyttyi. Hän synnytti
pojan, esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa
vierashuoneessa.



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 3(5)
Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT1_ 3/52
www.luterilainen.com
lapsille@luterilainen.com 3.8.2019
________________________________________________________________________________

               Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

Paimenet saavat kuulla Jeesuksen syntymästä
Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Katso, heidän
edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja heidät
valtasi suuri pelko.

Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö; sillä katso, ilmoitan teille suuren ilon, joka
on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa. Tämä on teille merkkinä: löydätte lapsen kapaloituna
seimessä makaamassa."

Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa
ja sanoivat: "Jumalan on kunnia korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken,
joihin hänellä on mielisuosio!"

Tapahtui, kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, niin miehet,
paimenet, puhuivat toisilleen: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä
on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti." He menivät kiiruhtaen ja löysivät
Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
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Kun he tämän olivat nähneet, he ilmoittivat sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä
lapsesta. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
Mutta Maria talletti kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessään.

Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja
nähneet, kuten heille oli puhuttu.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Profeetta Miika oli ennustanut, että Jeesus syntyisi Beetlehemissä: ”Mutta sinä,
Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta
minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta,
iankaikkisista päivistä. ”  Miika 5:1.

Jeesus on tosi Jumala, joka on ollut aina, iankaikkisuudesta asti. Me vietämme joulua
sen muistoksi, että Jeesus jätti taivaan kirkkauden ja syntyi ihmiseksi lunastaakseen
meidät, syntiset ihmiset. Ne, jotka uskovat Jeesukseen omana Vapahtajanaan,
pääsevät taivaaseen Jeesuksen lunastustyön tähden.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Ei ole.

5. Opeteltava Raamatun lause
Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa. Luuk. 2:11.

6. Lauluehdotus VK 21: 1,2 ja 10 (UVK 21)
Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan:

Herramme, Kristus, teille nyt on tänään tänne syntynyt.
Ja tää on teille merkiksi: Seimessä lapsi makaapi.

Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon poikansa.
Siit enkelitkin riemuiten veisaavat Hälle kiitoksen.

Sanat Martti Luther 1535. Suomentanut Hemminki Maskulainen.
Virsikirjaan 1605. Uudistaneet Elias Lönnrot 1867, Julius Krohn 1880.

7. Muuta huomioitavaa
Ensi sunnuntaina kuulemme, ketkä muut kuin paimenet tulivat kumartamaan
Jeesus-lasta.
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