
Jeesuksen 
syntymä

Nettiraamattu 
lapsille

Kauan sitten Jumala lähetti enkeli 
Gabrielin erään nuoren juutalaisen 
neitsyen luo, jonka nimi oli Maria.  
Enkeli puhui hänelle: “Sinä saat 
pojan ja annat hänelle nimen 
Jeesus.  Häntä kutsutaan     

Korkeimman 
Pojaksi ja hän 

hallitsee 
ikuisesti.”

“Kuinka tämä voi tapahtua,”
hämmästynyt tyttö kysyi, “kun 
en miehestä mitään tiedä?”  
Enkeli kertoi Marialle, että 
lapsi tulisi Jumalasta 
eikä ihmisestä.
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Lopulta Joosef löysi heille paikan tallista.  Siellä 
Jeesus-vauva syntyi.  Hänen äitinsä

laittoi hänet seimeen, eläinten
ruokintakaukaloon.

Joosef uskoi ja totteli Jumalaa.  Hän noudatti 
myös maan lakeja.  Uuden lain vuoksi hän ja Maria 
lähtivät kotikaupunkiinsa 
Betlehemiin 
maksamaan 
veronsa.

Maria oli kihloissa miehen 
kanssa, jonka nimi oli 
Joosef.  Joosef oli 
surullinen, kun huomasi, 
että Maria odotti 
vauvaa.  Hän 
ajatteli, että 
joku muu 
mies oli 
lapsen isä.

Marian synnyttämisen 
aika tuli, mutta 
Joosef ei löytänyt 
majapaikkaa mistään.  

Kaikkialla oli 
täyttä.

Unessa Jumalan enkeli kertoi 
Joosefille, että tämä lapsi oli 
Jumalan Poika.  Joosefin piti 
auttaa Mariaa huolehtimaan 
Jeesuksesta. 

Sitten enkeli kertoi Marialle, 
että tämän serkku Elisabet 
odotti vauvaa vaikka 
oli jo iäkäs.  Tämäkin 
oli ihme.  Pian sen 
jälkeen Maria 
vieraili Elisabetin 
luona.  He ylistivät 
Jumalaa yhdessä.
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Neljäkymmentä 
päivää myöhemmin 
Joosef ja Maria 
veivät Jeesuksen
Jerusalemin
temppeliin.  
Siellä 
Simeon-
niminen 
mies ja 
vanha 
Hanna
ylistivät 
Jumalaa 
lapsesta. 

“Kunnia Jumalalle korkeuksissa 
ja maassa rauha ihmisten kesken, 

joita kohtaan hänellä on hyvä 
tahto!” 

“Teille on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, 

Daavidin kaupungissa.  Te 
löydätte 
lapsen 
kapaloituna 
ja seimessä 
makaamassa.”

Paimenet kiiruhtivat talliin.  Nähtyään 
lapsen he ilmoittivat kaikille, ketä 
tapasivat, mitä enkelit olivat heille 
tästä lapsesta puhuneet.

Yht´äkkiä oli enkelin kanssa suuri 
joukko taivaallista sotaväkeä, ja 
he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

Lähistöllä paimenet vartioivat laumojaan.  
Jumalan enkeli ilmestyi ja kertoi 

heille suurenmoisia 
uutisia.
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Mutta Herodes ei 
kyennyt vahingoittamaan 
Jumalan Poikaa.  Joosefia 
varoitettiin unessa 
Herodeksesta ja siksi 

hän vei Marian ja  
Jeesuksen turvaan 
Egyptiin.

Tähti johdatti viisaat miehet 
tiettyyn taloon, jossa Maria 
ja Joosef elivät Jeesuksen 
kanssa.  Matkamiehet  
lankesivat maahan ja 

kumarsivat 
lasta ja antoivat 
hänelle kalliita 
lahjoja: kultaa, 
suitsuketta ja 
mirhaa.

Joitakin aikoja 
myöhemmin 
erityinen tähti 
johdatti 
viisaat 
miehet 

itäisiltä mailta Jerusalemiin.  
“Missä on se äsken syntynyt 
juutalaisten kuningas?” he 
kyselivät.  “Tahtoisimme 
kumartaa häntä.”

Jumala kielsi viisaita miehiä 
palaamasta Herodeksen luokse 
ja niin he menivät kotiin 
salassa.  Herodes raivostui.  
Ilkeä hallitsija päätti tuhota 
Jeesuksen tappamalla kaikki 
Betlehemin poikalapset.

Kuningas Herodes 
kuunteli viisaita miehiä 
hämmästyneenä.  Hän 
pyysi miehiä kertomaan 
hänelle, kun he löytäisivät 
Jeesuksen.  “Minäkin 
tahtoisin kumartaa 
häntä”, Herodes 
sanoi.  Hän kuitenkin 
valehteli.  Hän 
tahtoi tappaa 
Jeesuksen.

He molemmat tiesivät, että 
Jeesus oli Jumalan Poika, 
luvattu Messias.  Joosef

uhrasi kaksi lintua.  Tämä
oli uhri, joka köyhän

ihmisen tuli uhrata
Jumalain lain mukaan

silloin, kun  
vastasyntynyt 
lapsi 
tuotiin 
Herran 
eteen.
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Jeesuksen syntymä

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Matteus 1-2, Luukas 1-2

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps. 119:130

Herodeksen kuoltua 
Joosef toi Marian ja Jeesuksen 
takaisin Egyptistä.  He elivät pienessä 
Nasaretin kylässä lähellä Galilean merta.

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän kutsuu
synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema.

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän lähetti
poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään

rangaistuksemme.  Jeesus nousi kuolleista ja nousi
taivaaseen!  Nyt Jumala voi antaa sinulle synnit anteeksi.

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle: Rakas
Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani ja elää nyt.

Tule elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin
uuden elämän nyt ja saisin olla kanssasi iankaikkisesti.

Auta minua elämään Sinun lapsenasi.  Aamen.   Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!
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