–

Jeesus ja aasi
Raamatunkohta:

Mark. 11:1-11
alakouluikäiset
Lapsi oppii, että me tarvitsemme Jeesusta, mutta Herra Jeesus
tarvitsee myös meitä. Jeesuksen aasilla oli tärkeä tehtävä, niin on
meilläkin: Meidän tehtävämme on viedä Jeesus ihmisten luo. Me
kannamme Jeesusta sydämessämme kaikkialle, minne menemme.
(KORVAT), kuunnella Jumalan sanaa ja (SELKÄ) kantaa toistemme
taakkoja. Aasin tavoin olemme myös ITSEPÄISIÄ ja tahdomme
usein tehdä oman päämme mukaan emme niin kuin Jumala
tahtoisi meidän tekevän. Olemme syntisiä. Jeesus on syntiemme
sovittaja ja Pelastaja.
Raamatut

☒

–

☒
☒

HUOM! Raamattuvisa, vuoropuhelut ja diaesitykset
löytyvät donkki.net sivustolta, mikäli ruksitettu

1 Kuva

Tämän kerran raamattuopetuksessa perehdytään Jeesukseen ja aasiin, jolla hän
ratsasti Jerusalemiin.

2 Kuva
Tämä tapahtuma on talletettu Raamattuun Markuksen evankeliumiin lukuun 11.
Kuva 3
ETSITÄÄN NYT RAAMATUSTA JOKAINEN TÄMÄ KOHTA

–

MARKUKSEN EVANKELIUMI 11:1-11
Luetaan se nyt kaikki yhdessä. Än yy tee nyt……
(Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle,
Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää tuolla näkyvään
kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä
ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te
niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian
takaisin."Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen.
He ottivat sen.Paikalla olevat ihmiset kysyivät: "Mitä te oikein teette? Miksi te viette
varsan?"He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä.He
toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi
ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat
tienvarresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat: -Hoosianna!* Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Siunattu isämme
Daavidin valtakunta, joka nyt tulee! Hoosianna korkeuksissa! Niin Jeesus saapui
Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä,
hän lähti kahdentoista opetuslapsensa kanssa Betaniaan.)
Tehdään tässä kohtaa pieni nimikierros ja saat kertoa jos sinulla on jokin kotieläin.
Eli kerro nimi ja mitä kotieläimiä teillä on.
4 kuva
Jeesuksen aikana aasi oli Israelissa aika tavallinen kotieläin.
Aasi mainitaan Raamatussakin monta kertaa.
Tämän päivän evankeliumitekstin päähenkilö Jeesuksen lisäksi on aasi.
Tänään opimme toivottavasti jotain Jumalasta ja itsestämme tuon Jeesuksen aasin
avulla.
Äsken luetussa evankeliumissa Jeesus oli matkalla kohti Jerusalemia yhdessä
opetuslastensa kanssa. Melkein perille asti hän kulki kävellen, mutta
sitten vähän ennen Jerusalemiin ratsastamistaan Jeesus halusi
ratsun. Miksi Jeesus valitsi ratsukseen juuri aasin?

–

Olisi luullut, että Jeesus olisi valinnut kulkuvälineekseen jonkun hienomman
menopelin vaikkapa hevosen mutta Jeesus kumminkin valitsi aasin. Miksihän?
Jo noin 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää oli Raamattuun kirjoitettu tällaiset
sanat Sakariaan kirjaan(9:9)…
5 kuva
”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas
ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen
ratsunsa. ”
6 kuva
Jeesuksen piti ratsastaa Jerusalemiin aasilla, koska niin oli kirjoitettu Raamattuun,
Jumalan sanaan. Jumala oli etukäteen suunnitellut kaiken. Jeesus teki kaikessa
Jumalan tahdon. Hän totteli Taivaallista Isäänsä ihan joka hetki ja joka asiassa.
Evankeliumitekstin aasi sai suuren tehtävän, kun Jeesus Jumalan Poika tarvitsi sitä.
Aasi sai kantaa Jeesuksen Jerusalemiin. Liittyyköhän tämäkin jotenkin meidän
elämään?
Kyllä. Me tarvitsemme Jeesusta, mutta Herra Jeesus tarvitsee myös meitä. Aasilla oli
tehtävä ja niin on meilläkin: Meidän tehtävämme on viedä Jeesus ihmisten luo. Me
kannamme Jeesusta sydämessämme kaikkialle, minne menemme.
2. Korinttolaiskirjeeseen (2:14) on kirjoitettu….
7 kuva
”Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa
meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua!”
Meistä Jeesukseen uskovista leviää Kristuksen eli Jeesuksen tuntemisen tuoksu
kaikkialla! Emme ymmärrä miten se tapahtuu, mutta näin Jumala lupaa ja me
saamme uskoa asian olevan niin kuin Hän sanoo.

–

Sinäkin saat siis Jeesukseen uskovana aasin tavoin kantaa Jeesuksen mukanasi
kaikkialle minne menet. Eikö olekin hienoa!
Mitähän muuta me voimme oppia aasilta?
8 kuva

AASILLA ON ISOT KORVAT.
Jumala on antanut sinullekin korvat. Toivottavasti ne eivät ole ihan yhtä isot kuin
aasilla. Mutta toivon, että sinun korvasi ovat isot siinä mielessä, että haluat
kuunnella Jumalaa ja Hänen sanansa neuvoja ja ohjeita oikein tarkasti. Raamatussa
sanotaan, että usko syntyy ja kasvaa, kun kuuntelemme Jumalan sanoja.
9 kuva

AASILLA ON VAHVA SELKÄ ja siksi se jaksaa kantaa raskaitakin taakkoja.
Gal.6:2 on kirjoitettu…
10 kuva
”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.”
Mekin voimme kantaa taakkoja kuten aasi. Mutta millaisista taakoista oikein on
kysymys?
Jeesuksen antama uusi käsky on, että meidän tulee rakastaa. Kun rakastamme
kuuntelemalla toisten huolia ja murheita ja auttamalla silloin kun voimme, olemme
niin kuin aasi. Kannamme silloin toisten taakkoja. Sellaisia rakkauden tekoja Jumala
kutsuu meitä kaikkia tekemään. Samoin me saamme kantaa rukouksessa Jumalalle
ystäviämme ja läheisiämme.

11 kuva
AASI ON USEIN UPPINISKAINEN JA ITSEPÄINEN.

–

Me olemme samanlaisia. Tahdomme usein tehdä oman päämme mukaan emme niin
kuin Jumala tahtoisi meidän tekevän. Me epäonnistumme usein tuon Jeesuksen
antaman rakastamisen käskyn toteuttamisessa. Silloin rikomme Jumalaa vastaan eli
teemme syntiä.
Me kaikki olemme syntisiä. Jumalan määräämä rangaistus meidän synneistämme on
kuolema.
Jotta voimme päästä Jumalan yhteyteen ja kerran kuoleman jälkeen taivaaseen,
meidän pitää saada syntimme anteeksi.
Miten sitten synnit saa anteeksi? Tietenkin pyytämällä!
12 kuva
Jokainen ihminen, joka tulee Jeesuksen luo syntinsä tunnustaen ja anteeksi pyytäen,
saa anteeksi koska Jeesus on kuollut ristillä syntiemme tähden.
13 kuva
1. ADVENTTISUNNUNTAINA:
Tänään on toinen adventtisunnuntai. Olen kuullut, että sana adventti tarkoittaa
odottamista. Mutta mitä me oikein odotamme, kun tuo kaikki, mitä Raamatussa
Jeesuksesta kerrotaan, tapahtui jo yli 2000 vuotta sitten?
Me odotamme Jeesuksen toista tulemista. Hän on luvannut tulla uudelleen ja me
odotamme sitä päivää. Emme tiedä, milloin se tapahtuu, mutta meidän ei tarvitse
odottaa toimettomina. Voimme käyttää odotusajan viisaasti ottamalla oppia
evankeliumitekstin aasista:
PALMUSUNNUNTAINA:
Tänään on palmusunnuntai.
Minkä puun lehtiä ihmiset levittivät tielle Jeesuksen eteen ja
hurrasivat niitä heiluttaen?

–

Kyllä. Palmupuun lehtiä. Tästä palmusunnuntai on saanut nimensä. (Koska meillä ei
kasva palmuja käytämme virpomaoksina pajunoksia). Palmusunnuntaina
iloitsemme, että Kaikkivaltiaan Jumalan Poika; Jeesus tuli maan päälle ihmisenä
pelastamaan meidät ihmiset.
Ihmiset (israelilaiset) odottivat pelastajaksi loistokasta kuningasta ja voittoisaa
hallitsijaa, mutta olivat ihmeissään, kun Jeesus olikin toisenlainen kuningas, joka
ratsasti aasilla Jerusalemiin. Jeesus ei tullut täyttämään ihmisten tahtoa vaan
Jumalan. Jeesuksen elämä ja kuolema täyttivät Jumalan tahdon ja toteuttivat kaikki
lupaukset; kuten tämänkin, että Jumala oli jo monta sataa vuotta aikaisemmin
ennustanut profeetta Sakarjan kautta (Sak. 9:9), että Jeesus tulisi ratsastamaan juuri
aasilla Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Samoin saat uskoa, että Jumala täyttää kaikki
muutkin antamansa lupaukset. Tärkein niistä on tämä: uskomalla Jeesukseen pääset
taivaaseen.
Jeesus on myös luvannut tulla uudelleen ja noutaa kaikki häneen uskovat luoksensa.
Me odotamme sitä päivää. Emme tiedä, milloin se tapahtuu, mutta meidän ei
tarvitse odottaa toimettomina. Voimme käyttää odotusajan viisaasti ottamalla oppia
evankeliumitekstin aasista:

14 kuva
Voimme tulla Jeesuksen luo saamaan anteeksi.
Kun me tunnustamme syntimme, niin Jumala Jeesuksen tähden antaa meille kaikki
meidän syntimme anteeksi, puhdistaa meidän sydämemme Jumalalle kelpaavaksi ja
antaa meille oman rauhansa.
Haluaisitko sinäkin huutaa niin kuin nuo ihmiset siellä Jerusalemiin menevällä tiellä:
Hoosianna, Herra auta ja pelasta!
15 kuva
Voimme kuunnella isoilla korvillamme tarkasti Jeesusta.
16 kuva
Voimme kantaa Jeesuksen niiden luo, jotka eivät vielä häntä tunne.

–

17 kuva

Rukoillaan:
Hoosianna, Herra auta ja pelasta! Kiitos, että Jeesuksen nimessä saan uskoa kaikki
syntini anteeksi. Anna, että jokainen meistä saa olla Jeesus sinun aaseinasi viemässä
ilosanomaa Jeesuksesta niiden luokse, jotka eivät sinua vielä tunne. Aamen.

1) Millä menopelillä Jeesus saapui Jerusalemiin?
a) Ferrarilla kaahaten
b) Kultaisilla hevosvanuilla
c) Aasilla ratsastaen
2) Mitä Jumala ilmoitti profeetta Sakariaan kautta jo 500 –vuotta ennen Jeesuksen syntymää?
a) että Jeesus saapuu Helsinkiin kauppatorille helikopterilla
b) että Jeesus tulee ratsastamaan aasilla Jerusalemiin.
c) että Jeesus jopoilee Joensuun ympäri
3) Jeesuksen elämä ja kuolema täyttivät Jumalan tahdon ja toteuttivat kaikki lupaukset. Mikä
Jeesuksen lupauksista on tärkein?
a) uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja pääset taivaaseen.
b) lukemalla raamattua opit tuntemaan Jumalan
c) Jumala kuulee kaikki rukouksemme
4) Jeesuksen aasilla oli tärkeä tehtävä, niin on meilläkin. Millainen?
a) kuunnella Jumalan sanaa(KORVAT)
b) kantaa toistemme taakkoja. (SELKÄ)
c) viedä Jeesus ihmisten luo. Me kannamme Jeesusta sydämessämme kaikkialle, minne menemme.

–

Jeesus ja aasi
Mark. 11:1-11

: Moikka Saku!

: mmm….(mietteliäänä/ajatuksissaan)….Moi Ruut!
: Miten sä oot noin mietteliään oloinen?
: No kun mä aloin suunnittelemaan mitä kivaa vois tehdä tulevana palmusunnuntaina (/1.
adventtina) ja sit aloin miettimään et miks palmusunnuntaita (/1. adventtia) oikein
vietettiinkään, ja sit mä muistin, että ai niin se on se juttu kun Jeesus ratsastaa
Jerusalemiin aasilla ja ihmiset laulavat Hoosiannaa!
: Mielenkiintoisia pohdintoja Saku sulla!
: Joo, mutta tää ei vielä edes ollut se pointti, jota mä pohdin vaan se, että miksi ihmeessä
Jeesus valitsi aasin, jolla hän ratsasti Jerusalemiin? Eikö Jeesus ole Jumalan Poika ja ois
voinut valita vaikka maailman kalleimman auton, jolla se ois voinnu kurvailla näyttävästi
Jerusalemiin…..?
: Saku muuten ihan hyvä, mutta ei autoja oltu keksitty vielä 2000 vuotta sitten…
: Oho! Totta! No, mutta ainakin Jeesus Jumalan Poikana olisi voinut valita vaikka komeimman
valkoisen hevosen mitä maan päältä löytyy ja vaikka kultaiset vaunut, jossa Hän olisi
voinut hienosti istua
Mielenkiintoista…. en oo kyllä aiemmin tuota pohtinut, mutta nyt muakin alkoi kiinnostamaan tää
aasi juttu
Ja varmaan Donkki aasiakin kiinnostais tosi paljon kuulla, että miksi Jeesus valitsi aasin ratsukseen
Opettaja saapuu paikalle: No, tämäpä sattuikin hyvin, sillä ajattelin juuri tästä teille raamattuopetuksessa
kertoa
ja

(yhdessä toteavat) : Jee! Kivaa! Kerro meille!

–

: Huh! Just ehdin tähän loppuhetken alkuun, kun en millään ois malttanut lähteä toimintapisteiltä
: Joo, sama mulla! Mä melkein unohdin käydä syömässä ja tuli vähän kiire. Huh!
: Ootko sä muuten nähnyt Donkki aasia? Vähänkö se on varmaan pollena ja ylpeänä kun se saa olla
aasi, sillä Jeesus valitsi just aasin ratsukseen.
: Joo, mä mietin samaa. Mut hei, eiks me just kuultu opetuksessa, että oikeastaan me kaikki saadaan
olla vähän niin kuin Jeesuksen aaseja!
: Joo, se on siisti juttu! Mun mielestä sen on kiva ajatus, että me kannamme Jeesusta sydämessämme
kaikkialle, minne menemme vähän niin kuin aasi kantoi Jeesuksen Jerusalemiin.
: Joo, ja se oli kans kiva ajatus, että samoin niin kuin aasilla on vahva selkä kuormien kantoon niin
samoin me saamme kantaa rukouksessa Jumalalle ystäviämme ja läheisiämme ja kuunnella toistemme
murheita.
: Ja sit oli vielä ne aasin isot korvat, joilla kuulee hyvin. Samoin mekin saadaan kuulla näitä
raamattuopetuksia ja oppia tuntemaan Jeesusta paremmin…
: Jumala on kyllä ihmeellisen viisas, kun Hän on miettinyt kaikki yksityiskohdat niin tarkasti ja kaikilla
asioilla on merkitys; jopa, sillä, että Jeesus valitsi ratsukseen aasin.
: Joo, tulee jotenkin tosi turvallinen mieli, kun tietää, että Jumalan suunnitelmat on aina hyvät vaikkei
aina ihan heti niitä ymmärtäisikään, kuten aasin valintaa Jeesuksen menopeliksi.
: Totta! Tuleekohan muuten mun iskä hakemaan mua pakettiautolla vai mahdetaankohan me mennä
kävellen kotiin…?
: Hei, Ruut! Älä vielä lähde… pian on vielä arvonnat ja muut loppu jutut!
: Oho! Niinpä onkin….

Lapsen pitää kiinnittää Donkille häntä silmät sidottuna huivilla. Häntään voi laittaa sinitarraa jolla se
kiinnitetään Donkkiin.

Sinitarraa
Mittanauha/viivotin
Kynää ja paperia tulosten kirjaamiseen
Donkki aasi ja aasin häntä tulostettuna ja laminoituna (alla tulostettavat kuvat. Tulosta A3 koossa)

