
 
When was Jesus born? #1 Things you probably didn't know 
Milloin Jeesus syntyi? Osa 1: Asioita, joita et luultavasti tiennyt 
 
Hei kaikki, 
On olemassa yhtä monta teoriaa siitä, milloin Jeesus syntyi, kuin on Loch Nessin hirviöstä, mutta tiesitkö, 
että Raamattu paljastaa melko lailla ajankohdan? 
 
Minä tykkään mennä asioiden ytimeen, ja samasta syystä Jeesuksen syntymäpäivä ei merkinnyt mitään 
apostoleille, jotka elivät Hänen kanssaan noin 3,5 vuotta. Miksei Hänen syntymäpäivänsä merkinnyt mitään 
niiden 30 vuoden aikana, jotka kuvataan Apostolien teoissa, joka dokumentoi Jeesuksen opetuslasten 
levittäytymisen läpi Rooman imperiumin? Miksei Hänen syntymäpäivästään ole mitään mainintaa missään 
kirjeissä Uudessa Testamentissa? Ja lopuksi, miksi vain Matteus ja Luukas tallensivat tapahtuman, kun taas 
Markus ja Johannes eivät? Selvästikään se ei ollut tärkeää heille, ja lopullisessa analyysissä sen ei pitäisi 
olla tärkeää meillekään. 
 
Mutta on hyödyllistä ja opettavaista tietää Hänen syntymänsä summittainen ajankohta, koska se taustoittaa 
sitä ajankohtaa, jolloin Hän syntyi. Se auttaa meitä ymmärtämään sen ajan kulttuuria ja yhteiskuntaa ja 
politiikkaa. 
 
Teorioita, teorioita 
 
Olen yllättynyt joidenkin rohkeudesta, siitä kaikkitietävästä asenteesta, joka on niin monilla, jotka vakuuttavat 
suurella itsevarmuudella, että Hän syntyi sinä ja sinä aikana vuodesta siitä ja siitä syystä. Suurin osa heistä 
joka tapauksessa jättää pois muut huomioon otettavat asiat keskittyäkseen omaan ’suosikki’-
uskomukseensa. 
 
On teorioita, jotka perustuvat Betlehemin tähteen, lähtien supernovasta, jonka kiinalaiset dokumentoivat 
vuonna 10eKr olleen päiväsaikaankin silmin nähtävissä aina ylösnousemukseen saakka. On tähtiteorioita 
tähtikuvioista, joita pidettiin juutalaisina, ja planeetoista, joiden kanssa ne kulkivat ristiin. 
 
On yrityksiä määritellä Herodeksen kuoleman ajankohta, määritellä väestönlaskennan ajankohta, minkä 
vuoksi Joosef ja Maria olivat Betlehemissä, ja määritellä ajankohta, jolloin paimenet olivat kedoilla 
laumoineen. 
 
Jotkut huolelliset tutkijat jopa ymmärtävät, että koska entisaikojen israelilaiset olivat itämaalaisia, he laskivat 
syntymäpäivät alkaen hedelmöityksestä eivätkä syntymäpäivästä, mikä 
tunnetaan ’ikälaskelmana’. ’Ikälaskelma’ on yhä käytössä osissa Itämaita tänäkin päivänä Kiinassa, 
Tiibetissä, Koreassa ja joissakin japanilaisissa seremonioissa. (Israelin katsotaan olevan itämaalainen, 
Raamatun olevan itämaalainen kirja - Kaukoitä ja Lähi-itä ovat molemmat itämaalaisia.) 
 
Ja aina silloin tällöin joku ottaa huomioon sen ajan kulttuurin, joka odotti Messiasta, ja sen, mitä rabbit 
opettivat siitä ajasta, jona Hän ilmestyisi. 
 
Kaiken yhdistäminen 
 
Voimmeko panna kaikki nämä eri elementit yhteen? Jos me yksinkertaisesti seuraamme lääkäri Luukkaan 
vihjeitä, jotka hän antaa meille kerronnassaan, kaikki nämä muut asiat osuvat kohdilleen. Mutta niin harvat 
itse asiassa tutkivat, mitä Luukas kirjoitti. 
 
Mutta ensin: Messiaan odotus 
Dan.9:21 enkeli Gabriel ilmestyy Danielille ja kertoo hänelle 70 vuosiviikosta tai kaiken kaikkiaan 490:stä 
vuodesta siihen saakka, kunnes Messias toisi ikuisen vanhurskauden. 
 
Jakeessa 25 Gabriel toteaa, että Messias tulee vuosiviikolla 69 tai 483 vuoden kuluttua, ja sitten ’kuolee, 
mutta ei itsensä puolesta’. Gabriel sanoi, että lähtölaskenta noihin 483:en vuoteen, kunnes Messias tulisi, 
alkaisi käskystä jälleen rakentaa Jerusalem. 
 



Käsky jälleen rakentaa Jerusalem tuli vuonna 455eKr Artakserkseeltä hänen 20:nä hallitusvuotenaan. 
(Neh.2:1-8) Jos laskee 483 vuotta eteenpäin vuodesta 455 eKr., saavumme vuoteen 28 jKr. tai 29 jKr. kun 
Jeesus kuolee ristillä ’mutta ei itsensä puolesta’, aivan kuten Gabriel oli sanonut. 
 
Kun käsitämme, että papit Israelissa eivät voineet aloittaa palvelustyötään, ennen kuin olivat 30-vuotiaita, 
mutta eivät saaneet olla yli 50-vuotiaita (4.Moos.4:3), entisaikojen Israel alkoi odottaa Messiaan syntymää 
suunnilleen vuoden 10 eKr aikoihin. Israel odotti Messiasta! 
 
Toiseksi: Tähtipuhetta 
 
Roomalaisten näkökulmasta tapahtui tähdissä useita asioita, jotka näyttäisivät viittaavan heidän 
jumalalliseen määräämiseensä taivaallisesti siunatuksi imperiumiksi. He pitivät planeettoja tapahtumien 
ennustajina, kuten myös suuri osa Eurooppaa ja Itämaita. Sinä ajanjaksona vuodesta 10 eKr. vuoteen 3 eKr. 
tapahtui planeettojen ’kerääntyminen’. Jupiter, Saturnus, Mars, Venus, Merkurius, ne kaikki näyttivät 
kerääntyvän samalle yleiselle alueelle taivaalla, joten he olivat yhtä mieltä siitä, että sille oli jokin tarkoitus ja 
että jotakin oli tapahtumaisillaan. 
 
Vuonna 3 eKr. Jupiter, joka oli heille ’kuningasplaneetta’, näytti viikkojen ajan kiertävän ’kuningastähteä’, 
joka oli Regulus. Se, että kuningasplaneetta kiersi kuningastähteä, näytti vahvistavan keisari Augustuksen 
olevan ’voideltu kuningas’. 
 
Tämä kuningasplaneetan kiertäminen kuningastähden ympäri vuonna 3 eK.r oli 25. vuosi Augustuksen 
noususta valtaan keisarina. Se oli 750. (papillinen/seremoniallinen) Rooman perustamisen vuosipäivä, ja oli 
vuosi, jona Rooman senaatti myönsi ’Maan isän’ arvonimen Augustukselle. Roomasta vaikutti siltä, kuin jopa 
universumi olisi ollut yhtä mieltä siitä, että Augustus oli SE Kuningas ja että Roomalla oli jumalallinen oikeus 
valloittaa maailma. 
 
Joten Rooman päätellessä tähtien varmistaneen Augustuksen ja Rooman olevan jumalallisia, Tosi Messias 
syntyi vaatimattomassa tallissa Israelissa. Toisessa osassa maailmaa ’viisaat miehet’ näkivät tähdissä 
vahvistuksen Gabrielin sanoille Danielille, mikä sai heidät jättämään väliin Rooman juhlinnat heidän 
ymmärtäessään, että Tosi Kuningas oli Israelissa. Ja siitä me jatkamme ensi viikolla. Siihen saakka, 
siunauksia, 
 
John Fenn/VS 
 
 
When was Jesus born? #2 When Gabriel appeared 
Milloin Jeesus syntyi? Osa 2: Kun Gabriel ilmestyi 
 
Hei kaikki, 
 
Viime viikolla läpi käytyä: Tiedämme roomalaisten luulleen, että tähti ja planeetat asettuivat samaan linjaan 
vahvistaakseen Augustuksen olevan jumalallinen kuningas ja Rooman olevan jumalallisesti määrätty 
imperiumi. Tiedämme, että Israel oli laskenut vuosia siitä, kun Gabriel toi ilmestyksen, että Messiasta 
voitaisiin odottaa tulevaksi 483 vuotta Jerusalemin jälleenrakentamisen käskyn jälkeen. Israel odotti 
Messiaan ilmaantuvan noin 30 vuotta ennen tuota päivämäärää, kun ’aika oli täytetty?’(Gal.4:4), joka oli 
Jeesuksen syntymän ajankohta. 
 
Joitakin viimeisiä tähtikommentteja 
 
Ignatius Antiokialainen oli apostoli Johanneksen opetuslapsi ja kuoli marttyyrikuoleman noin 30 vuotta sen 
jälkeen, kun Johannes kuoli vanhuuteen. (Ignatius heitettiin leijonille ja ne raatelivat hänet kuoliaaksi 
Roomassa.) Hän oli kirjoittanut, että tähti oli ilmaantunut Neitsyen tähtikuviossa ja siihen liittyvässä 
tähtikuviossa Comassa (Suomessa nimi on Bereniken hiukset), Halutussa (neitsyen pojassa). Hän 
sanoi: ”Se kimalteli säteilevästi kaikkien tähtien yläpuolella.” (Minulla on opetussarja nimeltä ’The Gospel in 
the Stars’ eli ’Evankeliumi tähdissä’, jonka mukana tulee vihkonen, jos olette kiinnostuneita oppimaan 
todelliset tähtimerkit.) 
 
Tähtiteorioihin antavat oman panoksensa nämä: Ptolemaios, noin 150 vuotta Jeesuksen jälkeen, sanoi, että 
tähti oli vain heikosti nähtävissä hänen aikanaan. Hänen aikansa jälkeen ei ole mitään mainintaa siitä. Siitä 



on myös kirjoittanut historioitsija Josefus, että suunnilleen niihin aikoihin, jotka liitettiin Jeesuksen syntymään, 
tapahtui toistuvia Saturnuksen ja Jupiterin konjunktioita Kalojen tähtikuviossa, jonka tiedettiin silloin olevan 
yhdistetty Israeliin. Halleyn komeetta oli näkyvä vuonna 12 eKr., egyptiläiset asiakirjat osoittavat tähden 
ilmaantuneen 5-2 eKr., ja kiinalaiset raportoivat kirkkaasta uudesta tähdestä 4 eKr. Ja tätä on vielä niin 
paljon lisää! 
 
Näyttäisi siltä, että tähti ilmaantui suunnilleen Jeesuksen syntymän aikoihin, mutta että se himmeni näkyvistä, 
niin ettei se ole nähtävissä meidän päivinämme. Tämä tekee joistakin moderneista teorioista melko 
epätäydellisiä, sillä ne katsovat taaksepäin sen ajan tähtiä ja planeettoja, mutta eivät voi mitenkään tehdä 
laskelmia tähdestä, joka oli hetkellisesti näkyvä siihen aikaan maailman historiassa, mutta ei ole enää. 
 
Tarkoitukseni tämän tähtiä koskevan taustoituksen antamisessa ei ole selvittää, mikä Betlehemin tähti oli, 
vaan osoittaa se, että Rooma näki asioita tähdissä ja planeetoissa, jotka saivat heidät luulemaan Augustusta 
jumalalliseksi kuninkaaksi. Saatana aina väärentää totuuden, ja Israel odotti Totista. Kuka ajattelisi, että 
Messias, maailmankaikkeuden Luoja, syntyisi tallissa palatsin sijasta? Jeesus todella on, mitä Hän väitti 
olevansa: ”Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä.” (Matt.11:29) 
 
Nyt siitä, mitä Luukas kertoo meille 
 
Jos voimme määritellä, milloin Gabriel ilmestyi Johannes Kastajan isälle (pappi Sakariaalle), silloin voimme 
siirtyä siitä kuusi kuukautta eteenpäin siihen, kun meille kerrotaan Gabrielin vierailleen Marian luona, jotta 
tästä voisi tulla Herran äiti, ja sitten voimme siirtyä eteenpäin vielä 9 kuukautta Jeesuksen syntymään. Joten 
milloin Gabriel ilmestyi Johannes Kastajan isälle? 
 
Luuk.1:5 kertoo meille, että Sakarias oli pappi, Abian osastoa. 1.Aik.24 kuningas Daavid oli järjestänyt papit 
24:än ryhmään tai osastoon, jokainen osasto palveli vuorotellen läpi vuoden, ja Abian osasto oli kahdeksas 
osasto. Se on minusta kiinnostavaa, koska kahdeksan on uusien alkujen numero, joka alun perin johdettiin 
siitä, että kahdeksas päivä oli ensimmäinen uuden viikon päivä. Johannes Kastaja oli jonkun uuden alku... 
 
Entisaikojen käytäntö oli, että jokainen osasto palveli yhden viikon vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja 
yhden viikon vuoden toisella puoliskolla. Lisäksi kaikki osastot palvelivat pääsiäisen, helluntain ja 
ilmestysmajajuhlan aikaan. (5.Moos.16:16) 
 
JOS Gabriel ilmestyi Sakariaalle kevätpalveluksen aikaan: 
 
Ensimmäinen osasto ja kaikki muut palvelivat pyhän kalenterin mukaan ensimmäisenä viikkona, jolloin oli 
happamattoman leivän juhla eli pääsiäinen. Toinen osasto palveli yksin siitä seuraavana viikkona, ja niin 
edelleen. Viikolla kahdeksan Abian osasto palveli. Lisäksi Sakarias olisi palvellut helluntaina, joten lisäämme 
9-10 viikkoa happamattoman leivän juhlasta nähdäksemme, milloin hän oli temppelissä, mikä osuisi 
suunnilleen kesäkuun lopun ajanjaksoon. Lisäksi pappi ei voinut olla seksuaalisessa kanssakäymisessä 
kahteen viikkoon temppelipalveluksensa jälkeen, joten silloin päädymme 11-12 viikon päähän pääsiäisestä, 
mikä on kesäkuun loppu tai heinäkuun ensimmäinen viikko. 
 
Luuk.1:26-33 meille kerrotaan, että kun Elisabet, Johannes Kastajan äiti, oli kuudennella kuulla raskaana, 
Gabriel lähetettiin Marian luokse, jotta tämä voisi suostua kantamaan Messiasta kohdussaan. 
Laskiessamme kuusi kuukautta heinäkuusta eteenpäin päädymme joulukuuhun. Jos jatkamme siitä 
eteenpäin yhdeksän kuukautta, päädymme siihen, että Jeesuksen syntymä olisi ollut syyskuussa, 
suunnilleen ilmestysmajajuhlan aikoihin. 
 
Tämä pätee, MIKÄLI Gabriel ilmestyi Sakariaalle hänen ensimmäisen palveluksensa aikana keväällä. JOS 
Gabriel ilmestyi hänelle hänen syysvuoronsa aikana, se tarkoittaisi sitä, että Jeesus syntyi keväällä, lähellä 
happamattoman leivän juhlan eli pääsiäisen viikkoa. Onko olemassa kulttuurillista tietoa siitä, odottivatko 
ensimmäisen vuosisadan Israel Messiasta pääsiäisen aikaan keväällä vai ilmestysmajajuhlan aikaan 
syksyllä? 
 
Sen ajan Israelin kulttuurillisten odotusten lisäksi meidän on katsottava muita asioita mukaan lukien niiden 
lasten ikähaarukkaa, jotka Herodes määräsi murhattaviksi, Herodeksen elämää ja kuolemaa, sitä, milloin 
paimenet olivat kedolla, ja muuta. Joten päätämme siihen tämän aiheen ensi viikolla, siihen saakka, 
siunauksia, 
 



John Fenn/VS 
 
When was Jesus born? #3 Spring or fall? 
Milloin Jeesus syntyi? Osa 3: Keväällä vai syksyllä? 
 
 
Hei kaikki, 
Viime viikolla jaoin siitä, kuinka Jeesus syntyi joko syksyllä ilmestysmajajuhlan aikaan, joka oli syys-
lokakuussa, tai keväällä happamattoman leivän juhlan eli pääsiäisen aikaan. Kuuden kuukauden ero johtuu 
siitä, että Johannes Kastajan isä palveli joko kevät- tai syysvuorollaan, kun Gabriel ilmestyi hänelle, mutta 
emme tiedä, kumpana ajankohtana se tapahtui. 
 
Olemme menneet niin pitkälle kuin voimme pappien palvelusvuorojen järjestyksen suhteen, joten 
katsokaamme ensin kulttuurillisia odotuksia. Se, kuinka Messias kuolisi, ’mutta ei itsensä puolesta’, nähdään 
pääsiäisenä, ja ihmisillä oli perusymmärrys siitä, että pääsiäiskaritsa, joka tapettiin pääsiäisenä, oli esikuva 
siitä, kuinka Jumala peitti syntimme. Messiaan ei odotettu syntyvän tuohon aikaan, vaan pikemminkin 
kuolevan tuohon aikaan. (Näin odottivat ne, jotka ymmärsivät esikuvat/varjot). 
 
Joten käännymme syysjuhlan puoleen, joka oli Ilmestysmajajuhla (Sukkot), jota myös 
kutsuttiin ’Omistautumisen/Vihkimisen juhlaksi’ syys-lokakuussa. Ilmestysmajajuhla oli silloin, kun Salomo 
omisti/vihki temppelinsä Jumalalle heidän juhliessaan sitä, että Jumalan läsnäolo asui ihmisten kanssa. Sitä 
kutsutaan myös nimellä ’Meidän ilomme aika’. Ilmestysmajajuhlaa kutsutaan myös ’Valojen juhlaksi’. 
 
Temppelissä oli neljä suurta lamppua nimeltä ’maailman valkeus’, ja myöhempänä ilmestysmajajuhlana 
Jeesus nousi ylös sanomaan: ”MINÄ olen maailman valkeus.”Joh.8:12 
 
Ilmestysmajajuhlan aikana luetaan tiettyjä jakeita, ja sitä seuraa tietty liturgia. Nuo jakeet ja tuo liturgia 
kaikuvat siinä, mitä enkelit kertoivat paimenille sinä yönä, kun Herra syntyi, Jumalan loistavan ja ihmetystä 
herättävän kirkkauden hohtaessa heidän ympärillään. Paimenet olivat kedolla keväällä ja syksyllä, mutta 
tämä auttaa kaventamaan vaihtoehtoja: 
 
”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä 
päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.” Vielä kerran, tämä julistettiin 
keskellä suurta Herran kirkkauden valoa. 
 
Nämä jakeet luetaan ilmestysmajajuhlan aikana: ”Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, 
olen...pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi” ja ”...minä panen sinut pakanain valkeudeksi, 
että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti” ja ”Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun 
koitteesi kirkkautta kohti.” Jes.42:6, Jes.49:6, Jes.52:10, Jes. 60:3. 
 
Tämä rukoiltiin aterioiden aikana Ilmestysmajajuhlassa: ”Antakoon Armollinen meidän periä kaiken, mikä on 
hyvää. Palauttakoon Armollinen Daavidin teltan/ilmestysmajan (sukkah) entiselleen.” Kenties paimenet olivat 
juuri syöneet loppuun ateriansa, kun enkelit tulivat? 
 
Se, mitä enkeli sanoi, sisältää elementtejä noista jakeista, jotka sanotaan ilmestysmajajuhlassa -  jotka 
pohjimmaltaan sanovat, että Jumala elää ihmisten kanssa. Olen jakanut aikaisemmin sen, että nämä 
paimenet olivat kaiken todennäköisyyden mukaan pappeja, sillä väkiluvun kasvaessa kaupungeissa papit 
alkoivat kasvattaa laumoja ja rahvasta kaupungissa asuville ostettavaksi uhriksi. Heidän alueensa tiedettiin 
olevan Betlehemin, ’leivän talon’, ympärillä. Totinen manna taivaasta syntyi siellä. 
 
Perinteisesti ’viisaiden miesten’ ajatellaan vierailleen Jeesuksen luona Hänen ollessaan noin 18 kuukautta 
vanha, mutta se on väärin. Matt.2:11 kertoo meille, että he vierailivat Hänen luonaan talossa Betlehemissä 
eivätkä tallissa, joka tyypillisesti näytetään joulunäyttämöissä. Mutta on muitakin huomioon otettavia asioita. 
 
Esimerkiksi Luukas kertoo meille Joosefin ja Marian ympärileikanneen Jeesuksen kahdeksan päivän 
vanhana, ja Marian 40 puhdistuksen päivän jälkeen he esittelivät Hänet temppelissä. Joten lähes kuusi 
viikkoa vanha Jeesus oli Joosefin ja Marian kanssa temppelissä Jerusalemissa 40 päivää Hänen 
syntymänsä jälkeen. Meille kerrotaan, että tämän jälkeen perhe palasi kotikaupunkiinsa Nasaretiin - eivät 
Betlehemiin. (Luuk.2:22-23, 39; 3.Moos.12:3-8) 
 



Se tarkoittaa, että Herodeksen on täytynyt tappaa vauvat Betlehemissä ennen, kuin Jeesus oli 40 päivää 
vanha. Se merkitsee sitä, että nuoren perheen olisi pitänyt mennä Egyptiin ja palata sieltä ennen, kuin Hän 
oli 40 päivää vanha. Tämä tarkoittaa, että jossakin vaiheessa Hänen syntymänsä ja sen välillä, kun Hän oli 
40 päivän ikäinen, Herodes kuoli, sillä heidän käskettiin palata Egyptistä, koska Herodes oli kuollut, ja he 
eivät pelänneet temppelissä, kun Jeesus oli 40 päivää vanha, eivätkä palatessaan Nasaretiin. 
 
Tapahtumien järjestys silloin on, että Jeesus syntyi Betlehemissä ja pantiin kaukaloon makaamaan. 
Paimenet vierailevat Hänen luonaan juuri Hänen syntymänsä jälkeen. Viisaat miehet saapuivat sen jälkeen, 
kun nuori perhe oli muuttanut taloon Betlehemissä, mutta heitä varoitetaan, kun he näkevät Herran, etteivät 
he palaisi Herodeksen luokse. 
 
Joosefia samaten varoitetaan lähtemään maasta Egyptiin. Herodes määrää viattomien tappamisen. 
Englantilainen Raamattu sanoo, että hän päätteli olevan tarpeen tappaa kaksivuotiaat ja nuoremmat, mutta 
kun tiedämme, kuten jo totesin, että entisaikojen Israelissa ikä laskettiin hedelmöityksen hetkestä ’iän 
laskemisessa’, kuten aikaisemmin mainitsin, se tarkoittaa, että Herodeksen oikea määräys oli tappaa 
yksivuotiaat (kuten me sen päättelemme) ja nuoremmat. 
 
Milloin Herodes kuoli? 
 
Juutalainen historioitsija Josefus toteaa, että Herodes tuli hyvin sairaaksi kuunpimennyksen aikaan. Ainoa 
pimennys Herodeksen sairauden vuotena oli 13. maaliskuuta 4 eKr. Herodeksen sairaus kesti useita 
kuukausia, ja sen yksityiskohdat ovat hyvin dokumentoidut. Josefus toteaa Herodeksen kuolleen aikana, 
joka meidän kuukausistamme olisi syyskuu, vuonna, joka meidän laskelmointimme mukaan on 4 eKr. 
 
Näin ollen voimme varmistaa Jeesuksen syntyneen syyskuussa vuonna 4 eKr. 
 
Ainakin näin minä sen näen. Se, milloin Hän syntyi, ei ole tärkeää, vaan se, että Hän SYNTYI. 
Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksia, 
 
John Fenn/VS 
 


