
SIUNATTUA JOULUA!
Johtuen erityisistä pyynnöistä (teiltä monilta) – seuraavassa ovat tosiasiat 
koskien Herramme syntymää!
(By David Hocking)

Suomentajan kommentti: Tämä ei ole mikään tavanomainen spekulaatio. 
Erityisesti 6. pointti on hyvin mielenkiintoinen.
 
MILLOIN JEESUS SYNTYI?
Näyttää, että tämä kysymys esitetään meille joka vuosi tähän aikaan (Hanukan ja Joulun 
juhlat). Ottaen huomioon laiken aikamme sekularismin ja kaupallisuuden ja jatkuvan 
raamatullisen syntymäkertomuksen huomiotta jättämisen, uskovat yrittävät selviytyä 
kaikista näistä hyökkäyksistä Herramme Jeshuan syntymää vastaan ja ovat usein 
hämmentyneitä. Samalla kun tämä artikkeli voi olla hiukan poikkeava siitä, mitä olet 
kuullut aiemmin, toivomme ja rukoilemme, että se saisi huomiota Raamatun tutkijoilta 
kaikkialla. 

Yliopistoaikoinani antiikin historia  kiinnosti minua suuresti ja siitä tuli yksi tärkeimmistä 
opintoaloistani. Erityisesti minua kiinnosti Rooma, koska niin paljon Raamatussamme 
liittyy tuohon ajanjaksoon. Seuraavassa muutamia seikkoja, jotka voivat auttaa sinua 
vastaamaan kysymykseen: ”Milloin Jeshua (Jeesus) syntyi?” Aloitamme kohdasta Luukas 
2:1-14, jossa jakeesta 1 saamme tietää, että ”keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki 
maailma oli verolle pantava.”

1. KEISARI AUGUSTUS hallitsi vuodesta 43 eKr. vuoteen 14 jKr. Hänen oikea 
nimensä oli Oktavianus ja hän oli Julius Caesar'in veljen (tai sisaren) lapsen lapsi 
(grand nephew). Hänen hallintonsa alaisuudessa julistettiin Pax Romana 
(roomalainen rauha) kaikkialla valtakunnassa vuonna 30 eKr. 

2. KYRENIUSTA (Quirinius) kutsutaan”Syyrian maaherraksi” jakeessa Luukas 2:2 ja 
meille kerrotaan, että ”tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen 
ollessa Syyrian maaherrana.” Kreikkalainen teksti itseasiassa sanoo, että Quirinius 
”hallitsi Syyriassa. Flavius Josefus viittaa väestönlaskentaan vuonna 6  jKr., kun 
Quirinius oli todellinen maaherra, mutta tässä vaiheessa (Luukas 2:2) Quirinius 
hoiteli pelkästään hallinnollisia velvollisuuksia Varus'in, todellisen maaherran, 
puolesta. Egyptiläiset tiedot toteavat, että Rooma suoritti väestönlaskennan joka 14. 
vuosi ja se kesti useita vuosia. 

3. HERODES SUURI oli Matteus 2:1 mukaan elossa Messiaan syntymän aikaan. Eräs 
ongelma, joka tutkijoilla on ollut käsitellessään Herran syntymän aikaa, on 
Josefuksen viittaus, jossa hän kertoo pimennyksestä maaliskuun 13. päivänä vuonna
4 eKr. ja sanoo, että se tapahtui ”vähän ennen Herodeksen kuolemaa.” Aika 
Messiaan syntymän ja Herodeksen kuoleman välillä on välttämätön, koska Joosef ja
Maria pakenivat lapsen kanssa Egyptiin eivätkä Matteus 2:18-21 mukaan palanneet 
ennenkuin Herodeksen kuoleman jälkeen. Herodeksen kuoleman (roomalainen 
historia) todellinen päivämäärä oli tammikuun 14. vuonna 1 eKr. 

4. TERTULLIANUS, seurakunnan johtaja ja historioitsija sanoi, että Jeesuksen 
syntymä tapahtui 41 vuotta senjälkeen, kun Augustus aloitti hallintonsa ja että 
Augustus kuoli 15 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen. Keisari Augustuksen 



kuoleman todellinen päivämäärä oli elokuun 19. vuonna 14 jKr.  On 
mielenkiintoista panna merkille, että myös Tertullianus sanoi, että Jeesus syntyi 28 
vuotta Kleopatran kuoleman jälkeen, joka tapahtui vuonna 30 eKr. 

5. IRENEUS, Polykarpuksen oppilas, joka oli apostoli Johanneksen oppilas, sanoo, 
että Jeesus syntyi keisari Augustuksen 41. hallitusvuotena. Eusebius, suuri 
kirkkohistorioitsija, puhuu myös samasta asiasta. Augustuksen 42. vuosi kesti 
syksystä 2 eKr. syksyyn 1  eKr. 

6. SAKARIAS, Johannes Kastajan isä, oli jakeen Luukas 1:5 mukaan pappi ”Abian 
osastoa.” 1.Aik. 24 mukaan on 24 pappien osastoa. Abian osasto oli 8. osasto 24 
osaston joukossa. Kun juutalainen temppeli hävitettiin roomalaisen maaherra 
Tiituksen toimesta elokuun 5. päivänä vuonna 70 jKr., niin ensimmäinen pappien 
osasto oli juuri astunut virkaan. Jäljittämällä taaksepäin huolellisesti 8. osasto olisi 
lopettanut velvollisuutensa heinäkuun 13. päivänä vuonna 3 eKr. Johannes Kastajan 
syntymä olisi tapahtunut 280 päivää myöhemmin – noin huhtikuun 19. - 20. päivä  
vuonna 2 eKr. (mikä, mielenkiintoisesti, oli tuona vuonna pääsiäinen!). Jeshuan 
(Jeesuksen) syntymä olisi tapahtunut kuusi kuukautta myöhemmin (Luukas 1:36), 
mikä asettaisi sen vuoden 2 eKr. syksyyn. Hyvin mielenkiintoinen tosiasia tässä 
kaikessa on, että juutalaisen kalenterin todellinen päivämäärä vuoden 2 eKr. 
syksyllä olisi ollut Tishri-kuun 1. päivä – joka on Rosh Hashanah – pasunan soiton 
juhla! 

Johtopäätöksemme (jos olemme käsittäneet tosiasiat oikein!) on, että Messias, siunattu 
Herramme Jeshua syntyi ”todennäköisesti” syyskuun 29. päivänä vuonna 2 eKr. 

Henkilökohtaisesti olen onnellinen juhliessani Messiaan syntymää minä tahansa päivänä 
sinä toivot sen tapahtuneen! Hyvä uutinen on, että Betlehemssä, kuningas Daavidin 
kaupungissa, ISRAELISSA, Vapahtaja syntyi ja Hän on ”Kristus Herra” – Messias – 
kuningasten KUNINGAS ja herrojen HERRA! 


