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MATKALLA BEETLEHEMIIN 
USA, 2006 
 
Ohjaus: Catherine Hardwicke 
 
Käsikirjoitus: Mike Rich 
 
Pääosissa: Keisha Castle-Hughes, Shohreh 
Aghdashloo, Cirian Hinds, Nadim Sawalha ja 
Oscar Isaac 
 
Kesto: 102 min. 
 
Genre: draama, historiallinen näytelmä 

Ikäraja: K7  
 
Koulukinon oppimateriaali on tehty lukiolaisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: Jeesuksen syntymä, 
mitä Jeesuksesta tiedetään, Jeesuksesta 
kertovat lähteet, evankeliumien synty ja 
erityispiirteet, Jeesuksesta Kristukseksi 
 
Alkuperäinen nimi: The Nativity Story 

 
 
 
SYNOPSIS 
Matkalla Betlehemiin kertoo tavallisesta 
poikkeavan tarinan kahdesta tavallisesta 
ihmisestä, Mariasta ja Joosefista, 
yliluonnollisesta raskaudesta, vaivalloisesta 
matkasta ja historiaa muokkaavasta 
Jeesuksen syntymästä. Heidän tarinansa on 
yksinkertainen, mutta se on kaikkein aikojen 
suurimman tarinan alku. 
 
Ajanlaskumme alussa kuningas Herodes 
hallitsee pientä Juudean valtakuntaa 
rautaisella kädellä. Kunnialliset miehet 
joutuvat tekemään vaikeita asioita 
elättääkseen perheensä. Varmistaakseen 
perheensä vakauden Marian isä päättää 
naittaa tyttärensä Joosefille, tätä monta 
vuotta vanhemmalle puusepälle. Maria ei 
aavistakaan, että kohtalo tekee hänestä 
erään historian tärkeimmistä naisista. 
 
 
 
 

 
Kun Maria näkee näyssä Jumalan enkelin, 
hän saa tietää tulevansa raskaaksi ja 
synnyttävänsä pojan, jolle antaa nimen 
Jeesus. Vaikka Maria ei olekaan vielä 
aviossa Joosefin kansa, hän hyväksyy 
Jumalan tien elämäänsä. Joosef tietää, että 
hänen täytyy joko tuomita tuleva vaimonsa tai 
uskoa uskomattomaan - että lapsi Marian 
kohdussa on Herran ihmetyö. 
 
Arvostettu käsikirjoittaja Mike Rich on luonut 
syvästi koskettavan, hengellisesti ajatuksia 
herättävän ja hyvin inhimillisen tarinan 
yhdestä historian tärkeimmistä ja 
kunnioitetuimmista uskonnollisista hahmoista. 
 
Elokuvan kotisivut: 
www.thenativitystory.com 
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VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
   
1. Joko ennen elokuvaa (osat a-h) tai sen 
katsomisen jälkeen opiskelijoille voi antaa 
seuraavan tehtävän: 
 
a) Kirjoita, mitä tapahtumia muistat 
Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti.  
 
b) Laita tapahtumat aikajärjestykseen 
numeroimalla ne. 
 
c) Lue Luukkaan kertomus (Luuk. 1-2) ja 
merkitse, mitkä yksityiskohdat ovat Luukkaan 
kertomuksesta. 
 
d) Lue sitten Matteuksen kertomus (Matt. 1-2) 
ja merkitse, mitkä yksityiskohdat ovat 
Matteuksen kertomuksesta. 
 
Tehtävän vastaus:  
Betlehem (Lk. ja Mt.), pako Egyptiin (Mt.), 
Herodeksen lastenmurha (Mt.), tähti (Mt.), 
tietäjät (Mt. Huom! Mt. ei kerro lukumäärää), 
Maria ja Joosef (Mt. ja Lk.), enkeli (Mt. ja Lk.), 
paimenet (Lk.), talli, majatalo (Lk.), seimi (Lk.) 
 
f) Millaisia ajatuksia nämä erot ja 
yhtäläisyydet herättävät?  
Mikä eroja ja yhtäläisyyksiä selittää?  
(evankeliumien synty). 
 
g) Selvitä myös, mitä Markus ja Johannes 
kertovat evankeliumeissaan Jeesuksen 
syntymästä. Mistä luulet Markuksen ja 
Johanneksen painotusten johtuvan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
h) Millä perusteella evankeliumit valittiin 
Uuden testamentin kaanoniin? 
 
i) Vertaa elokuvaa evankeliumeihin. Mikä tai 
mitkä evankeliumit ovat olleet käsikirjoittajan 
lähteinä? Mitä tietoja hän ottaa eri 
evankeliumeista? Mitä eroja 
evankeliumiteksteihin elokuvassa on? 
 
j) Raamatun lopussa on kartta Palestiinasta 
kuningas Herodeksen aikana. Piirrä sen 
perusteella kartta vihkoosi ja merkitse siihen 
elokuvassa mainitut kaupungit ja maakunnat.  
 
 
Tehtävän jälkeen käydään läpi tai kerrataan 
evankeliumien synty. 
 
Historiallinen Jeesus: Jeesuksen julkinen 
toiminta ja ristiinnaulitseminen 
- suullinen perimätieto 
- synoptiset evankeliumit: 
 
    *Markuksen evankeliumi 70 -luvulla 

  
Matteuksen evankeliumi 80–100 -luvuilla 
*Matteus on käyttänyt lähteenään 
Markuksen evankeliumia, omaa 
erityisaineistoaan ja Q-lähdettä eli 
Jeesuksen puheiden kokoelmaa 

  
Luukkaan evankeliumi 80–100 –luvuilla              
*Luukas on käyttänyt lähteenään 
Markuksen evankeliumia, omaa 
erityisaineistoaan ja Q-lähdettä 
 
Johanneksen evankeliumi 110-luvulla 

    *ei sidoksissa synoptikkoihin 
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2. Keksi Jeesuksen syntymään liittyviin 
vastauksiin kysymykset ja kirjoita ne viivoille. 
 
 
a)__________________________________
_______ 
Nasaret 
 
 
b)__________________________________
_________ 
verollepano 
 
 
c)__________________________________
________ 
Betlehem 
 
 
d)__________________________________
_____ 
Maria 
 
 
e)__________________________________
_______ 
Herodes 
 
 
f)___________________________________
____________ 
messiasodotus 
 
 
g)__________________________________
_________ 
Jerusalem 
 
 
h)__________________________________
______ 
tähti 
 
 
i)___________________________________
________ 
paimenet 
 
 
j)___________________________________
___________ 
Itämaan tietäjät 
 
 

 
 
 
 
 
k)__________________________________
_______ 
Elisabet 
 
 
l)___________________________________
______ 
Joosef 
 
 
m)__________________________________
______ 
enkeli 
 
 
n)__________________________________
_______ 
juutalaisten kuningas 
 
 
o)__________________________________
______ 
ylipapit 
 
 
p)__________________________________
______ 
Egypti 
 
 
q)__________________________________
_______ 
Sakarias 
 
 
r)___________________________________
___________ 
Daavidin suku 
 
 
s)__________________________________
______________ 
Johannes Kastaja 
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3. Selvittäkää 
 
 a) juutalaisuuden keskeiset opilliset piirteet. 
 
 b) Miksi kristinusko syntyy juutalaisuuden 
pohjalta? 
 
 c) Mihin Jeesuksen syntymä ajoitetaan ja 
millä perusteella?  
 
d) Mitä historiallisesta Jeesuksesta 
tiedetään? 
 
 e) Millaisten lähteiden perusteella? 
 
 
 
Jeesuksesta kertovat lähteet 
 
Kristilliset 
a) Uudessa testamentissa 
- Paavali 50-l. 
- evankeliumit:  
Markus 70-l. 
Matteus ja Luukas 80–90-l. 
Johannes 100-l. 
 
b) Uuden Testamentin ulkopuoliset 
   (2. vuosisadalta) 
- ns. apokryfiset evankeliumit 
- Tuomaan evankeliumi  
- irrallisia lauseita kirkkoisillä 
 
Ei-kristilliset 
a) Juutalaiset 
- esim. Josefus 
- korostavat, että Jeesus ei ollut Messias 
 
b) Roomalaiset 
- esim. Tacitus, Suetonius 
- levottomuuden aiheuttaja jne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tutustukaa siihen, millaisia asioita eri 
evankeliumeissa painotetaan Jeesuksesta 
esim. seuraavien tehtävien avulla. Verratkaa 
erityisesti Matteuksen ja Luukkaan 
evankeliumien painotuksia, selvittäkää 
evankeliumien syntytilannetta ja pohtikaa, 
miksi he painottavat juuri näitä asioita.  
 
Matteus 
Matteus on erityisen kiinnostunut Jeesuksen 
puheista ja vertauksista. Lue luvut 13, 18, 20 
ja 22 ja luettele vertaukset, joita näissä 
luvuissa on. Mitä Jeesus halusi opettaa 
näillä? 
 
Markus 
a) Markus kuvaa Jeesusta erityisesti tekojen 
miehenä. Kokoa luetteloa Markuksen 
kuvaamista Jeesuksen teoista luvuissa 2-6. 
b) Lue kertomus Jairuksen tyttärestä Mark. 
5:35–43. Pohdi, mitä Jeesus teoillaan halusi 
ilmaista sen ajan ihmisille. Mikä on tämän 
tapahtuman “ilosanoma” nykyajan ihmiselle? 
 
Luukas 
a) Millaisia erityispiirteitä Luukkaalla on?  
Ks. esim. 13:18–19, 15:11–32, 19:1–10, 
21:1–4, 23:33–43. 
b) Luukkaan kiinnostuksen kohteena ovat 
erityisesti syrjityt, syntiset, köyhät ja naiset. 
Etsi kustakin näistä esimerkkikertomus! 
c) Lue vertaus laupiaasta samarialaisesta 
Luuk. 10:20–37. Mitä Jeesus halusi opettaa 
tällä vertauksella? 
 
Johannes 
a) Johannes keskittyy evankeliumissaan 
Jeesuksen persoonan kuvaamiseen. Selaile 
evankeliumia ja kiinnitä erityistä huomiota 
Johannekselle luonteenomaisiin “minä olen” -
lauseisiin. Mieti, mitä kohdat kertovat 
Jeesuksesta ja hänen merkityksestään? 
b) Miten Johanneksen evankeliumi eroaa 
muista evankeliumeista? 
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Evankeliumien erityispiirteitä 
• eivät ole Jeesuksen elämäkertoja, 

vaan TULKINTAA siitä, kuka Jeesus 
oli ja mikä oli hänen merkityksensä 

• keskeistä on ilosanoma, eivät 
historialliset yksityiskohdat 

• evankeliumeissa kuvataan eri tavoin 
Jeesuksen elämänvaiheita 

 
Markus 

• koonnut yhteen suullista ja kirjallista 
perimätietoa 

• korostaa Jeesuksen historiallisen 
TOIMINNAN,tunnustekojen merkitystä 
  *ihmeteot 
  *kärsimyshistoria 

• Jeesus oli salattu Jumalan Poika (ns. 
messiassalaisuus) 

 
Matteus 

• kysymys juutalaisuuden ja 
kristinuskon suhteesta 
*Jeesus on VT:n lupaama messias, 
ennustusten täyttymys 
*Kristityn ja lain suhde; Jeesus on lain 
täyttymys 

• pakanalähetys haasteena, mitä 
kastetuille on opetettava?  
*Kokoaa systemaattisesti Jeesuksen 
opetuksia ja vertauksia, esim. 
Vuorisaarna, Matt. 5-7 

 
Luukas 

• pyrkii kirjoittamaan historiateosta  
• Jeesus köyhien, syrjittyjen ja syntisten 

ystävä ja auttaja 
• esim. jouluevankeliumi, 

Tuhlaajapoika,  
Laupias Samarialainen,  
kertomus katuvasta pahantekijästä 
ristillä 

 
Johannes 

• rajankäyntiä gnostilaisuutta ja 
juutalaisuutta vastaan 

• teologinen tulkinta Jeesuksen 
merkityksestä, “minä olen” -lauseet 
*”Sana tuli lihaksi.” (1:14) 
*Jeesus on ihmiseksi tullut Jumalan 
Poika, Pelastaja, joka tuo valon 
pimeään maailmaan 

• maailmankuva dualistinen: 
HYVÄ - PAHA 

 

5. Selvitä kristillisen kirkon käsitystä 
Jeesuksesta vertailemalla  
Apostolista (200-l.), Nikaian (300-l.) ja 
Athanasiuksen (500-l.) uskontunnustusta. 
Millaisena niissä nähdään Jeesuksen rooli ja 
merkitys? Piirrä kaavio. 

• pre-eksistenssi: Jeesus mukana jo 
luomisessa 

• inkarnaatio: Jumala tuli ihmiseksi 
• kärsimys ja kuolema: “meidän 

edestämme”, sovitus syyllisyydestä 
• ylösnousemus: voitto kuolemasta 
• ”astui ylös taivaisiin” 
• paruusia 

 
 
6. Kuvittele, että olet turistina noin 2000 
vuotta sitten Jerusalemissa, Nasaretissa ja 
Betlehemissä. Kirjoita kirje kotiväellesi tuon 
ajan uskonnollisesta liikehdinnästä.  
 
 
7. Eläytymistehtäviä  
a) Tietoisuuden kehä on yksi tapa hahmottaa 
inhimillistä kokemusta. Jokaiseen 
kokemukseen liittyvät aina:  
- havainnot (mitä näen, kuulen, milloin, 
missä..) 
- ajatukset (tulkinnat, mielipiteet, 
johtopäätökset),  
- tunteet,  
- tahto (itselle, toiselle, meille, heille, unelmat, 
toiveet)  
- ja toiminta (mennyt, nykyinen ja toiminta, 
mihin ihminen sitoutuu).  
  
Tietoisuuden kehää voidaan käyttää hyväksi, 
kun halutaan eläytyä kenen tahansa ihmisen 
kokemukseen ja tilanteeseen. Opettaja 
sijoittaa viisi tuolia ympyrään luokan lattialle. 
Tuolit tarkoittavat havaintoja, ajatuksia, 
tunteita, tahtoa ja toimintaa  
(sanat voidaan kirjoittaa lapuille ja kiinnittää 
tuolin selkänojaan).  
 
Tehtävää voidaan käyttää elokuvan 
katsomisen jälkeen ja se voidaan aloittaa 
parikeskustelulla aiheena Maria ja Jeesuksen 
syntymä ja/tai Joosef ja Jeesuksen syntymä. 
Parien tehtävänä on puhua keskenään, 
millaisia havaintoja, ajatuksia jne. Marialla 
ja/tai Joosefilla oli Jeesuksen syntymästä. 
Tehtävän jälkeen opettaja pyytää kaikkia 
seisomaan tuolien ympärille ja istumaan 
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vapaassa järjestyksessä haluamalleen tuolille 
ja sanomaan jonkun ajatuksen ko. tuolin 
asiasta (havainnoista, ajatuksista jne.). 
Millaisia havaintoja, ajatuksia, tunteita ja 
tahtoja Marialla ja Joosefilla olisi voinut olla 
Jeesuksen syntymästä? Millaista heidän 
toimintansa saattoi olla tuossa tilanteessa? 
Lopuksi kootaan yhteen, mitä asioita 
teemasta tuli esille.  
 
b) Tietoisuuden kehän voi tehdä myös 
kirjallisesti esseenä. Essee tehdään minä -
muodossa niin, että opiskelija eläytyy joko 
Marian tai Joosefin näkökulmaan. 
Seuraavalla tunnilla opiskelijat voivat vertailla 
kertomuksiaan ja keskustella niistä pienissä 
ryhmissä. 
 
c) Tietoisuuden kehää voidaan käyttää myös 
niin, että opiskelija kirjoittaa esseen itsenään, 
otsikkona "Minä ja Jeesuksen syntymä". 
Millaisia havaintoja, ajatuksia, tunteita, tahtoa 
ja toimintaa teema hänessä on herättänyt tai 
herättää? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kirjoittakaa essee elokuvasta jonkun muun 
kuin Marian tai Joosefin näkökulmasta, 
esimerkiksi kuningas Herodeksen, itämaan 
tietäjien, paimenten, kyläläisten tai Marian 
äidin tai isän. Hyödyntäkää esseissänne niitä 
tietoja, mitä saatte elokuvasta. Käyttäkää 
hyväksenne myös muita lähteitä ja 
perehtykää tuon ajan yhteiskunnalliseen ja 
uskonnolliseen tilanteeseen. 
 
Lukekaa esseitä 3-4 hengen ryhmissä 
toisillenne ja pohtikaa niiden realistisuutta.  
 
 
9. Piirrä vihkoosi joulun kertomus henkilöiden 
ja eläinten ilmeiden avulla.  
 
 
 

Oppimateriaalin on laatinut uskonnon ja 
psykologian lehtori Eija Suokko. 

 
Oppimateriaalin on tuottanut Anna-Liisa 

Puura-Castrén Koulukinosta. 

 


