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Jouluevankeliumi
Herättääkö jouluevankeliumi 
sinun joulumielesi? 
Jouluevankeliumi kertoo 
Jeesuksen syntymästä. 
Raamatun tekstin tapahtumia 
näytellään usein koulujen 
joulujuhlassa sekä kuvataan 
seimiasetelmissa.

Jouluevankeliumi on Raamatun teksti, 
jossa kerrotaan Jeesuksen syntymästä 
ja jouluyön tapahtumista.  
Se löytyy Uudesta testamentista, 
Luukkaan evankeliumin  
toisen luvun alusta.  
Jouluevankeliumi tai sen alkuosa 
on tapana lukea jouluajan 
jumalanpalveluksissa. 

Jouluevankeliumin lukeminen 
kuului myös kotien joulunviettoon 
1800-luvun lopusta lähtien.  
Tavallisesti isä luki tekstin 
perheraamatusta ennen jouluateriaa. 
Sitten laulettiin Enkeli taivaan -virsi.  
Koulujen joulujuhlissa joulu-
evankeliumi esitettiin usein 
kuvaelmana eli lyhyenä näytelmänä.  
Osa perheistä ja kouluista jatkavat 
näitä jouluperinteitä edelleen.

Jouluevankeliumi on innoittanut 
taiteilijoita satojen vuosien ajan.  
Jouluyön tapahtumista  
on maalattu paljon taideteoksia  
sekä rakennettu seimiasetelmia.  
Asetelma kuvaa yleensä Mariaa, 
Joosefia ja Jeesus-lasta tallissa.  

Mikä jouluinen 
henkilö olen?

1. Minusta on kirjoitettu 
suosittu kirja.

2. Äitini nimi on Maria.

3. Vietän jouluna 
syntymäpäivääni.
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Jouluevankeliumi (2)

Mukana voi olla eläimiä, paimenia,  
ja viisaita miehiä eli itämaan tietäjiä. 

Suomessa seimiasetelmat  
yleistyivät vasta 1980-luvulla,  
ja niitä näkyi kirkoissa, kouluissa, 
kodeissa ja näyteikkunoissa. 

Suomalaisiin seimiasetelmiin ovat 
vaikuttaneet koulujen seiminäytelmät  
sekä Rudolf Koivun ja muiden 
suomalaisten taiteilijoiden kuvat.  
Suomalaiset seimet ovat  
tyyliltään yksinkertaisia.  
Luonnonmateriaalit, kuten villa,  
savi, puu ja paperi, ovat suosittuja. 

Jouluevankeliumi eri muodoissaan  
on tärkeä osa kristittyjen jouluviettoa. 
Sen kuuleminen herättää joulu- 
mielen lisäksi muistoja ja toivoa.  
Monet haluavat kuulla joulu-
evankeliumin tutuilla sanoilla,  
mutta vaihtoehtojakin on. 
Jouluevankeliumi löytyy internetistä 
muun muassa Kalevalan runomitalla, 
Savon murteella sekä Stadin slangilla.

Kysymyksiä

Oletko esiintynyt seimikuvaelmassa? 

Haluatko kuulla tai lukea 
jouluevankeliumin jollain murteella?
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Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi ovat seimiasetelman päähenkilöitä. 



Jouluevankeliumi (3)

Kauan sitten keisari Augustus määräsi,  
että kaikkien piti mennä 
syntymäkaupunkiinsa.  
Siellä oma nimi kirjoitettiin luetteloon 
verojen maksua varten. 

Myös Maria ja Joosef  
noudattivat keisarin käskyä.  
He lähtivät kotoaan Nasaretista 
Betlehemin kaupunkiin.  
Matka oli pitkä ja hankala varsinkin 
Marialle, joka odotti lasta. 

Marian synnyttämisen aika oli lähellä. 
Maria ja Joosef eivät mahtuneet 
majataloon, koska kaupungissa  
oli paljon matkustajia.  
Heidän oli pakko majoittua talliin.  
Siellä Maria synnytti poikalapsen,  
joka sai nimen Jeesus.  
Maria kääri Jeesus-lapsen kankaaseen 
ja laittoi hänet heinien päälle seimeen.

Oli yö ja paimenet vartioivat  
lampaita niityllä.  

Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli, 
ja kaikkia ympäröi kirkas valo.  
Ensin paimenet pelästyivät,  
mutta enkeli sanoi: 

"Älkää pelätkö! Minulla on  
iloinen uutinen koko kansalle.  
Jeesus, Jumalan poika ja ihmisten 
auttaja, on syntynyt.  
Menkää katsomaan häntä!” 

Enkelin ympärille ilmestyi taivaasta 
suuri sotajoukko, joka ylisti Jumalaa.

Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo.  
He löysivät tallin, jossa Jeesus nukkui.  
Seimen luona paimenet kertoivat,  
mitä enkeli oli kertonut heille.  
Kaikki olivat hämmästyneitä.  
Maria painoi paimenten sanat tarkasti 
mieleensä ja pohti niitä pitkään.

Paimenet kiittivät ja ylistivät Jumalaa 
matkalla takaisin lampaidensa luokse. 
Kaikki oli juuri niin,  
kuin enkeli oli heille ilmoittanut.

Jouluevankeliumi selkokielellä
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Jouluevankeliumi (4)

Siihen aikaan antoi keisari Augustus 
käskyn, että koko valtakunnassa  
oli toimitettava verollepano.  
Tämä verollepano oli ensimmäinen  
ja tapahtui Quiriniuksen ollessa  
Syyrian käskynhaltijana.  
Kaikki menivät kirjoittautumaan 
veroluetteloon,  
kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin myös Joosef lähti Galileasta, 
Nasaretin kaupungista ja meni 
verollepanoa varten Juudeaan, 
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin,  
sillä hän kuului Daavidin sukuun.  
Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa, joka odotti lasta. 
Heidän siellä ollessaan tuli  
Marian synnyttämisen aika,  
ja hän synnytti pojan, esikoisensa.  
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet 
seimeen, koska heille ei ollut  
tilaa majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä  
ulkona vartioimassa laumaansa.  
Yhtäkkiä heidän edessään  
seisoi Herran enkeli,  
ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.  
Pelko valtasi paimenet,  
mutta enkeli sanoi heille: 

“Älkää pelätkö!  
Minä ilmoitan teille ilosanoman,  
suuren ilon koko kansalle.  

Tänään on teille Daavidin  
kaupungissa syntynyt Vapahtaja.  
Hän on Kristus Herra.  
Tämä on merkkinä teille:  
te löydätte lapsen, joka makaa 
kapaloituna seimessä.” 

Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä 
suuri taivaallinen sotajoukko,  
joka ylisti Jumalaa sanoen:

”Jumalan on kunnia korkeuksissa,  
maan päällä rauha ihmisillä,  
joita hän rakastaa.”

Kun enkelit olivat menneet  
takaisin taivaaseen,  
paimenet sanoivat toisilleen: 

“Nyt Betlehemiin!  
Siellä me näemme sen,  
mitä on tapahtunut,  
sen, minkä Herra meille ilmoitti.” 

He lähtivät kiireesti ja löysivät  
Marian ja Joosefin ja lapsen,  
joka makasi seimessä.  
Tämän nähdessään he kertoivat,  
mitä heille oli lapsesta sanottu.  
Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, 
olivat ihmeissään.  
Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, 
mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.

Paimenet palasivat kiittäen  
ja ylistäen Jumalaa siitä,  
mitä olivat kuulleet ja nähneet.  
Kaikki oli juuri niin kuin  
heille oli sanottu.

Evankeliumi Luukkaan mukaan


