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Taustatietoa:  
 

 Jumala ilmoi  kuningas Daavidille 
profee a Naatanin kau a n. 1000 
vuo a ennen Jeesuksen syntymää, 
e ä tuleva Vapahtaja on hänen 
jälkeläisensä (2.Sam. 7:16). Siksi 
Jeesusta kutsu in myös Daavidin 
pojaksi (Ma . 1:1). 

 Jeesus oli kuninkaallista sukua, mikä 
tarkoi , e ä hän oli juutalaisten 
laillinen kuningas. Jeesuksen synty-
minen neitsyestä taas todis  hänen 
olevan Jumalan Poika. 

 

”Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa 
pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa 
kansansa sen synneistä.”  (Matt. 1:21) 

Jeesuksen nimi tarkoittaa maailman vapahta-
jaa eli Messiasta. 
 

  Toiminta ideoita: 

 Kuuntele laulu enkelin kiireitä  
h ps://www.youtube.com/watch?
v=HYH8DJOE5rM 

 Tee joulukoristeita esim.       Lumi-
hiutaleita tai haasteellisempi 3D:   
h ps://www.youtube.com/watch?
v=-5Ihmp_-POU 

 Herku eluun leipokaa yhdessä 
joulutor uja tai pipareita tai vaikka 
molempia :D  

LASTEN RAAMIS 
 SU 29. 1 1 .  

 Enkeli ilmoittaa Marialle ja Joosefille Jeesuksen syntymän 

Luuk. 1:26-38 ; Matt. 1:18-25 

Jouluna juhlitaan Jumalan Pojan Jeesuksen syntymistä maailmaan. Men-
näänpä hetkeksi seuraamaan taivaaseen, mitä asiaa Jumalalla oikein oli 
yhdelle enkelilleen noin kaksi tuhatta vuotta sitten.  

”Enkeli Gabriel, oletko kuulolla?, Jumala kysyi. Enkeli vastasi :Kyllä olen, 
Jumala, puhu vain. Jumala kertoi enkeli Gabrielille, että oli tullut aika 
toteuttaa suuri suunnitelma, sillä vanhat Raamatun ennustukset alkoivat 
toteutua. Jumala kertoi rakastavansa äärettömän paljon jokaista ihmistä 
ja haluavansa olla heitä lähellä. Vihdoinkin se olisi mahdollista Jeesuk-
sen kautta! Jumala laati tämän suuren suunnitelman jo aivan maailman 
alussa. ” Nyt on tullut sinun aikasi enkeli Gabriel, viedä iloinen viesti 
maan päälle. Minulla olisi asiaa Marialle ja Joosefille, jotka asuvat Nasa-
retin kaupungissa”, Jumala sanoi. Enkeli oli innoissaan tehtävästä ja 
kysyi mikä viesti olisi? Kerro Marialle, että olen hänet valinnut oman poi-
kani äidiksi. Pyhä Henki saa vauvan kasvamaan Marian sisällä ja niin 
poikani voi syntyä maailmaan. Vauvan nimeksi tulee Jeesus. Hän elää 
ihmisenä maan päällä ja oppii siten tietämään kaikki ihmisten ilot ja surut. 
Jeesus voi kertoa rakkaudestani kaikille ihmisille ja auttaa heitä. Hän 
tulee olemaan koko maailman valtias ja kuningas!  ”Upeaa!” enkeli huu-
dahti. Ja käske Joosefia ottamaan Maria vaimokseen. Hänen ei tarvitse 
pelätä. Marian odottama vauva on Jumalan Poika ja vauvan nimeksi 
pitää antaa Jeesus, joka tarkoittaa maailman vapahtajaa eli Messiasta. 
Jeesus vapauttaa ihmiset pahoista teoistaan. Enkeli mietti ja kysyi, kuin-
ka vanhat ennustukset toteutuvat? Niiden mukaan kuninkaan pitää syn-
tyä Betlehemissä, mutta Maria ja Joosef ovat Nasaretissa. Jumala kertoi, 
kuinka Keisari Augustus tulee käskemään kaikkia ihmisiä menemään 
omiin syntymäkaupunkeihinsa verojen keräämistä varten. Siksi Joosef ja 
Mariakin menevät Betlehemiin. Poikani Jeesus syntyy siellä jouluyönä 
vaatimattomaan talliin. Saatkin sitten lisää tehtävää, sillä siitä pitää ilmoit-
taa heti ihmisille. Enkeli lähti nopeasti viemään viestit Nasaretiin Marialle 
ja Joosefille.  

Jeesus syntyi jouluyönä Betlehemissä talliin eläinten keskelle juuri niin 
kuin Jumala oli ilmoittanut  jo satoja vuosia aiemmin ihmisille. Ensimmäi-
nen joulu oli alku Jumalan suurelle pelastussuunnitelmalle. 

Jeesus tuli maan päälle, koska Jumala rakastaa sinua ja haluaa olla lä-
helläsi. Jeesuksen kautta voimme olla läheisessä yhteydessä Jumalaan. 


