
Itämaan tietäjät (Matt.2)  PT: Lupauksen seuraaminen 

 

Johdanto: Oletko etsinyt aarretta sateenkaaren päästä? Toive vie sinua eteenpäin.  

 

1. Itämaan tietäjät olivat kuulleet lupauksen PT 

Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista 4.Ms.24:17 

- Tietäjät olivat velhoja, maageja, tähtien tarkkaajia > silti he uskoivat 

? Mitä lupausta meidän pitäisi seurata?  Joh.3:16 >älä käännä selkääsi Jeesukselle 

lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Joh.10:4 

 

2. Itämaan tietäjät näkivät merkin ja lähtivät matkaan (ei tiedetä monta niitä oli) 

? Onko meille annettu merkkiä? 

- Profetiat Jeesuksesta: neitsyt, Betlehem, Egyptin pako, Nasaretilainen, 

ylösnousemus 

 

3. Tietäjät tulivat kysymään neuvoa Herodekselta ja hän pelästyi + koko kaupunki 

- Oliko tähti piilossa nyt?  

> Aina ei ole merkkejä johdattamassa meitä. PT 

* Joku voi pelästyä, kun kerrot seuraavasi Jeesusta > hänen omatunto syyttää 

* Onko meidän syytä pelätä Jumalaa?? 

 

4. Herodes rupesi selvittämään Kuninkaan syntymäpaikkaa SELITÄ MESSIAS 

* Juutalaiset odottivat intona Kuningasta ja tunsivat Jumalan lupauksen: 
”Sinä, Juudan* Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta 

lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia." 
- Ylipapit ja lainopettajat eivät silti lähteneet katsomaan Beetlehemiin. 

* Kun seuraat Jeesusta, ”jotkut” tietävät paremmin, mutta eivät kulje kanssasi tai 

jopa pilkkaavat 

 

5. Herodes rupesi selvittämään milloin lapsi on syntynyt 

- Herodes lähetti tietäjät tiedustelemaan omiksi vakoilijoikseen murha aikeissa 

 

6. Tähti johdatti tietäjät Jeesuksen luokse 

- Kuka johdattaa tänään Jeesuksen luokse? 

> Jumalan Henki, joka käyttää ihmisiä. Tunnetko sinä Jeesuksen? 

- Tietäjät ”valtasi suuri ilo” 

 

7. Tietäjät menivät taloon ja kumarsivat Jeesukselle ja antoivat lahjoja PT 

* Lupaus täyttyi ja olisi täyttynyt vaikkei tietäjät olisi uskoneetkaan 

- Aikaa Jeesuksen syntymästä oli jo kulunut enemmän (alle 2 v) 

? Kenelle me kumarramme? Ketä me palvomme? Kenelle annamme? 

 ”Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava” Fil.2:10 

 

8. Enkeli ohjasi tietäjät toista tietä pois 

- Jumala varjelee omiaan 

 

9. Enkeli ilmestyi unessa Joosefille, pakomatka Egyptiin 

- Herodeksen vihaa pakoon, vielä ei ollut aika kuolla. 

 

KERTAUS ja sovellus: Minne Jeesus menisi ja mitä Hän tekisi 

 HAASTE:  Loppupeli:  

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

RAAMATTU 
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kuolleista 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Itämaan tietäjät (Matt.2) 

Mitä Herra teki? Tuli itse ihmiseksi maan päälle. Antoi tähden merkiksi myös tietäjä-noidille ja heille 

uskon seurata tähteä.  Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän antaa sateensa niin hyville kuin pahoille. Hän oli 

valmis antamaan itsensä meidän edestä. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Että Jumalaan voi luottaa, ja 

Jumala johdattaa omiaan. Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Synti paaduttaa ihmisen, 

hän ei halua toimia, kuten tietää Jumalan sanoneen. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi 

selittää? Tietäjä, ylipappi. 

Totuuksia: Tietäjät tottelivat Jumalaa. Tietäjät elivät uskon todeksi. 

 PT: Lupauksen seuraaminen ja Jeesuksen kumartaminen. 
 

Matt.2 

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen* aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2. He 

kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja 

tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme." 3. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan 

koko Jerusalem. 4. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat* ja tiedusteli heiltä, missä messiaan* oli määrä 

syntyä. 5. "Juudean* Betlehemissä", he vastasivat, "sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa:  

 

6.      - Sinä, Juudan* Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on 

kaitseva kansaani Israelia."  

 

7. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. 8. 

Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. "Menkää sinne", hän sanoi, "ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte 

lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä." 9. Kuninkaan sanat kuultuaan 

tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen 

paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. 11. He 

menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat 

arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.  

12. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan 

maahansa.  

13. Pako Egyptiin  

Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja 

pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet."  

14. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. 15. 

Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: 

"Egyptistä minä kutsuin poikani."  

16. Betlehemin lastenmurha  

Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että 

Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka 

hän oli tietäjiltä saanut selville. 17. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus:  

 

18.     - Ramasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää 

ole. 


