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Johdanto: Onko aasit sulle tuttuja eläimiä? Millaisia ne ovat?
• villiaasi tunnettu hillittömyydestään, kesytetty ärsyttävä hitaudestaan. Se on itsepäinen luonne, korviavihlova kimeä ääntely, ulkonäkö ei niin uljas > ei ole suositun ja ihaillun eläimen maineessa.
• Vanhassa kertomuksessa aasi kuolee nälkään kahden heinäkasan välillä, koska ei osaa valita, kummasta söisi.
Toisessa sadussa aasi osoittaa aasimaista rohkeutta potkaisemalla leijonaa, joka oli tosin jo kuollut.
Haluaisitko sinä, että sinua sanottaisiin aasiksi? Haluaisitko sinä olla aasi?
Onko aaseissa mitään positiivista? On ja paljonkin! Aasi on:
• monissa tilanteissa arvostettu, aivan korvaamaton. Kun olin aikanaan Etiopiassa näin paljon aaseja, joita tarvitaan monen alaiseen työhön esimerkiksi kantojuhtana tai maanviljelyksen töissä. Hyvin vahva ja kestävä,
sitkeä. Liikkuu ketterästi vaikeakulkuisessakin maastossa. Vaatimaton, nöyrän oloinen, sympaattinen kaveri
2. Kuva -Jeesus ratsastaa aasilla (isot lukee Mark. 11:1-3)
Kuka on maailman tunnetuin aasilla ratsastaja? -Jeesus, hän ratsasti aasilla Öljymäeltä Jerusalemiin.
Raamatussa on profetia, ennustus, joka jo kertoi jo kauan ennen tätä tapahtumaa, siitä, että Jeesus ratsastaa aasilla.
Luetaanpa se. Sak. 9:9 (näkyviin, ääneen) Tapahtui juuri niin kuin Jumala oli aiemmin sanonut. Jumala oli tarkoin
suunnitellut tämänkin tilanteen. Siinä oli merkitys Jeesuksella ja hänen elämäänsä ja pelastustyöhönsä liittyvillä asioilla. Mutta mielestäni myös aasi oli hyvinkin merkittävässä roolissa, ja nimenomaan sitä aasin tehtävää pohdimme
tänään. Miksi Jeesus valitsi ratsukseen aasin eikä hevosta?
3. Kuva
Jeesushan on kuningas, tai oikeastaan kuninkaiden kuningas ja Herrojen Herra. Ja kuninkaat ratsastivat usein hevosilla. Hevonen on uljas eläin, ja kun kuningas ratsasti hevosella, se osoitti hänen mahtiaan. Hevonen kuului myös
usein sotatantereelle ja kilpakentille. Mutta Jeesus on toisenlainen kuningas kuin maalliset kuninkaat, hän on Rauhanruhtinas, rauhan ja pelastuksen tuoja.
4. kuva
Hän oli nöyrä kuningas, joka halusi olla ihmisten joukossa, matalalla, helposti lähestyttävissä, ei suinkaan kohota hevosen selässä muiden yläpuolelle. Jeesus tuli pelastamaan ihmisiä, joten hän tuli ihmiseksi meidän ihmisten keskelle.
Mikä oli aasin tehtävä? – kantaa Jeesus ihmisten pariin. Tiedetäänkös minkä ikäinen aasi oli? Se oli aasin varsa, eli
nuori aasi. Jeesus tarvitsi nuoren aasin, joka kantoi hänet Jerusalemiin. Vaatimaton aasi oli Jeesuksen kuninkaallinen
ratsu. Ihmisjärki sanoo, että kuninkaan tulisi tulla voittoisana ja uljaana, mutta Jumalan toimintatapa oli toinen. Jeesus, tuli kuninkaana, mutta nöyränä ja vaatimattomana sellaisena.
Mutta tänäkin päivänä Jeesus tarvitsee aaseja ja nimenomaan ja erityisesti aaseja. Sitä paitsi hän tarvitsee nuoria
aaseja, lapsiaaseja, unohtamatta vanhempaakin väkeä. Jeesus tarvitsee sinua! – mihin tehtävään? – Viemään Jeesusta ihmisten luokse, jotta jokainen ihminen voisi oppia tuntemaan Jeesuksen! Aasillahan on monia erilaisia ominaisuuksia ja tehtäviä, samalla tavalla kuin meillä Jeesukseen uskovilla on erilaisia tehtäviä, viedä ilosanomaa Jeesuksesta. Kaikki meistä ei ole ratsuaaseja, vaan olemme erilaisia aaseja. Millaisia? – se selviää nyt.
Sielunhoitaja-aasi
Aasilla on suuret korvat, jotka jaksavat kuunnella paljon. Ja pieni suu. Ja sitä paitsi niitä korvia on kaksi ja suita vain
yksi. Sielunhoitaja-aasi antaa isojen korvien kuunnella, mitä toisella on kerrottavana. Ne jaksavat kuunnella toisten
murheet, kivut ja haasteet uskollisesti. Hän on aina valmis kuuntelemaan ja hoitamaan toisia. Se on hänen lahjansa
ja tehtävänsä. Tarvittaessa sanoo ne rohkaisun, anteeksiantamuksen tai muut tärkeät sanat, mutta ei keskity puhumiseen vaan kuuntelemiseen. Jeesus tarvitsee kuuntelevia sielunhoitaja-aaseja. Oletko sinä sielunhoitaja-aasi, joka
jaksat kuunnella toisten huolia ja murheita?
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Puhuja-aasi
Puhuukos aasit? Ei sanoja, jonkunlaista ääntelyä. Raamatussa kerrotaan yksi kertomus, kuinka Jumala pani aasinkin
puhumaan. Voit etsiä Raamatusta kertomuksen Bileamista ja puhuvasta aasista ja tutustua siihen tarkemmin itse.
Mutta aasista, jolle Jumala antoi kyvyn puhua, ei tullut mikään lörpöttelijä, vaan se puhui sen, mitä Jumala antoi sille
sanottavaksi. Sillä on ne isot korvat ja pieni suu.
Voi olla, että sinä koet itsesi yhtä puhekyvyttömäksi kuin aasi. Koet, että sinä et osaa kertoa Jeesuksesta kenellekään.
Mutta Jumala, joka kerran antoi aasille puhekyvyn, voi sen antaa myös sinulle. Hän voi antaa sinulle sanoja puhuttavaksi, joita Jumala tahtoo sinun kauttasi toisille. Niiden sanojen kautta Jumala voi rohkaista, lohduttaa, ohjata tai
herätellä toisia ihmisiä. Sinun sanojesi kautta Jumala voi välittää rakkauttaan ja totuuttaan toisille ihmisille.
Jeesus tarvitsee puhuja-aaseja, jotka kertovat sen, mitä Jumala antaa sanottavaksi. Oletko sinä puhuja-aasi, joka
aukaiset suusi, välittääksesi Jumalan sanoja toisille?
Kuorma-aasi
Se kantaa kuormia paikasta toiseen. Sillä on vahva selkä. Se jaksaa vaikeissakin olosuhteissa kantaa todella isojakin
taakkoja. Sinutkin on kutsuttu kantamaan toisten ihmisten taakkoja esirukouksessa Jeesukselle. Samalla tavalla kuin
aasille lastataan kuorma selkään, Jumala voi antaa sinulle huolen jostain toisesta ihmisestä, joka ei tunne Jeesusta tai
hänellä on elämässä jotain vaikeutta, sairautta tms. Sinä rukoilet hänen puolestaan. Kun sinä rukoilet, sinä kannat,
ystäväsi taakat, huolet Jeesukselle. Se on arvokkain palvelutehtävä, minkä voit toiselle ihmiselle tehdä. Jeesus kuulee
sinun rukouksesi, Hän myös vastaa niihin hyvän tahtonsa mukaisesti. Jeesus tarvitsee rukoilevia kuorma-aaseja, jotka
kantavat toisten ihmisten taakkoja Jeesukselle. Oletko sinä kuorma-aasi, joka rukoilet toisten puolesta?
Kyntöaasi
Se kyntää peltoa ja muokkaa maaperää sellaiseksi, missä siemenistä hyvin kasvaa sitten kasveja. Kuinka sinä voit olla
kyntöaasi? Kun sinä autat ja palvelet toisia ja osoitat ystävyyttä ja välittämistä niille, jotka ei vielä tunne Jeesusta, se
valmistaa ja muokkaa avun saajan sydäntä vastaanottamaan Jeesuksen. Kun sinä palvelet jotain ihmistä, voi olla,
että hän haluaa kuulla, miksi näit vaivaa hänen hyväkseen, miksi välitit hänestä. Sinä voit kertoa, kuinka Jeesus on
rakastanut sinua ja kuinka paljon Jeesus on tehnyt sinun puolestasi ja siksi sinä tahdot auttaa toisia. Sinun palvelutyösi välittää Jeesuksen rakkautta toisille ja voi herättää ihmisen kiinnostuksen Jeesusta kohtaan. Jeesus siis tarvitsee
palvelevaa kyntöaasia, joka valmistaa ihmisiä vastaanottamaan Jeesuksen. Oletko kyntöaasi, joka palvelet toisia?
Puima-aasi
Puiminen tarkoittaa sitä, että viljan siemenet irrotetaan ja puhdistetaan muista viljan osista. Se on aasille arkista
puuhaa, jota se uskollisesti tekee omalla paikallaan. Puima-aasit ovat niitä, jotka normaalissa arkielämässä perheen,
naapurien, sukulaisten ja kavereiden keskellä elää rohkeasti uskoaan todeksi. Toiset näkevät sinun arkielämästäsi
Jeesuksen. He tajuavat, että hei, tuolla on jotain sellaista, mitä meillä ei ole. Usko Jeesukseen näkyy sun valinnoissa,
ajan käytössä, puheessasi, suhtautumisessa toisin ihmisiin jne. Mutta puima-aasikin välillä kompuroi ja saattaa kaatuakin, se kuitenkin nousee pystyyn jatkaa työtään. Vaikka sinäkin lankeat, tee syntiä, elämäsi ei ole täydellistä; sinä
saat aina pyytää anteeksi ja saat anteeksi. Ja oikeastaan siinä se hienous onkin, se kertoo siitä, että sinä tarvitset
Jeesusta. Ei ole kyse siitä, millainen sinä olet, vaan siitä millainen Jeesus on. Kun sinä elät elämääsi Jeesuksen kanssa
niin hyvinä kuin huonoina päivinä, Jumala vaikuttaa sinun kauttasi myös toisiin ihmisiin.
Jeesus tarvitsee uskollisia puima-aaseja, jotka pysyvät uskollisesti omalla paikallaan ja elävät uskoaan häpeilemättä
todeksi, missä sitten ikinä onkaan ja tekeepä mitä tahansa. Oletko sinä puima-aasi, joka oman elämäsi kautta saat
olla todistamassa Jeesuksesta kavereille, sukulaisille, työkavereille yms.?
Ratsuaasi
Oletko aasi, jonka päällä Jeesus voi ratsastaa ihmisten luo, jotka eivät Jeesusta vielä tunne. Kun kerrot Jeesuksesta
toisille, sinä kannat Jeesuksen toisten luokse. Voit kertoa siitä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta ja siitä, mitä olet
omassa elämässäsi saanut kokea ja oppia Jeesuksesta, siitä, mitä Jeesus on sinulle antanut ja tehnyt.
Oletko sinä ratsuaasi, joka viet Jeesuksen toisten luo; kerrot, mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta?
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Villiaasi
Vai oletko sinä vielä villiaasi? Sellainen, joka kulkee omia teitään, eikä seuraa eikä palvele Jeesusta. Jeesus haluaa
kesyttää sinut. Miten Villiaasi kesytetään? Sille annetaan ruokaa ja hoitoa ajallaan, täytetään sen tarpeet paremmin
kuin mitä se itse pystyisi tekemään. Jeesus rakastaa sinua, pitää huolen sinusta, siitä, että sulla on ruokaa, vaatteita,
koti, sitä, mitä sinä elämääsi tarvitset. Hän tietää tarkoin, mitä sinä tarvitset ja kaipaat tänään. Hänellä on maailman
paras ja tarkka suunnitelma sun elämälle. Ennen kaikkea hän tahtoo antaa sinun syntisi anteeksi ja pelastaa sinut,
että saat olla aina Jeesuksen kanssa. Jos kuljet vielä omia polkujasi, mutta tahtoisit seurata ja palvella Jeesusta, voit
rukoillen pyytää sun syntejä anteeksi ja sanoen vaikka näin: Jeesus, anna mulle mun synnit anteeksi, mä haluan elää
sun kanssa ja palvella sua. Tahdon olla aasi, joka saa palvella sua.
Aasin risti
Jos epäilet sitä, tarviiko Jeesus sinua, sinunlaistasi tavallista ihmistä, niin minäpä kerron yhden jutun. Kun olin Etiopiassa, otin tämän kuvan aasista ja siinä näkyy, kuinka aasi on merkitty jo syntymästään saakka Ristin Herran, Jeesuksen omaksi. Aasin selässä on nimittäin tumma keskijuova ja sen hartioiden kohdalla on poikkijuova. Tätä sanotaan
aasin ristiksi. Jumalahan on siis valinnut aasin omaksi palvelijakseen, jo silloin kun hän loi aasin. Joten jos Jumala on
valinnut aasinkin palvelijakseen, niin on hän sinutkin, vielä enemmän. Sinut, joka uskot Jeesukseen, on valittu palvelemaan, viemään ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Ennen kaikkea, sinut on merkitty Jeesuksen omaksi. Jeesus osti
sinut omakseen ristinkuolemallaan. Saat olla iloisin ja vapain mielin, Jeesuksen kesyttämä aasi, jota Jeesus tarvitsee
ja käyttää.
Kuva (isot lukee 8-10)
Mutta hei, kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, mitä sit tapahtui? Ihmiset heittelivät vaatteita ja lehviä tielle, tekivät kuin punaisen maton. Ottivat Jeesuksen vastaan kuninkaana, vaikkei hän ollut sellainen kuningas, mitä ihmiset
odottivat. He huusivat: Mark. 11.9,10 (näkyviin, ääneen) Hoosianna tarkoittaa, että auta, pelasta, mutta siitä on tullut myös ylistyksen ilmaus. He ylistivät Jeesusta hänen hyvistä teoistaan, he ylistivät ja kiittivät Jeesusta, että hän on
todellinen auttaja ja pelastaja.
Kun sinä tavalla tai toisella välität toisille ilosanomaa Jeesuksesta, hekin voivat tulla Jeesuksen luo pyytämään apua
elämäänsä ja ennen kaikkea sitä, että Jeesus pelastaisi heidät synnistä ja pääsisivät taivaaseen. Ja sit kun he, kaverisi, sukulaisesi, tai ihan tuntemattomat, saavat vastaanottaa pelastuksen ja Jeesus auttaa heitä, niin yhdessä sinun
kanssasi he ylistävät ja kiittävät Jumalaa. Sitten on riemujuhlat, Hoosianna raikuu…
Elämän huikein juttu on saada olla Jeesuksen aasi! Itsessä vaatimaton, mutta Jeesuksen rakastama, Itsessään tavallinen ja heikko ihminen, mutta jota Jeesus tarvitsee ja käyttää! Ollaan siis rohkeasti sellaisia arvokkaita ja ainutlaatuisia aaseja, kuin me olemme. Rukoillaan.
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1. Onko väite oikein vai väärin? Ympyröi vastauksesi.
1. Jeesus ratasasti Jerusalemiin hevosella. OIKEIN / VÄÄRIN
2. Jeesus on kuningasten kuningas. OIKEIN / VÄÄRIN
3. Aasit ovat täysin hyödyttömiä eläimiä. OIKEIN / VÄÄRIN
4. Aasi oli Jeesuksen kuninkaallinen ratsu. OIKEIN / VÄÄRIN
5. Jeesus tahtoi olla ihmisten tasolla, helposti lähestyttävissä. OIKEIN / VÄÄRIN
6. Jeesus tarvitsee vain oppineita ja viisaita ihmisiä viemään ilosanomaa Jeesuksesta toisille. OIKEIN / VÄÄRIN
7. Sielunhoitaja-aasilla on isot, kuulevat korvat. OIKEIN / VÄÄRIN
8. Puhuja-aasin tehtävä on lörpötellä sekalaisia asioita mahdollisimman paljon ja nopeasti. OIKEIN / VÄÄRIN
9. Kuorma-aasi tarkoittaa ihmistä, joka omistaa kuorma-auton. OIKEIN / VÄÄRIN
10.Jeesus tarvitsee palvelevia kyntöaaseja, jotka valmistavat ihmisiä vastaanottamaan
Jeesuksen. OIKEIN / VÄÄRIN
11.Sinä voit olla välittämässä Jeesuksen rakkautta ja totuutta sinun arkielämäsi kautta.
OIKEIN / VÄÄRIN
12.Ratsuaasi kantaa Jeesuksen toisten ihmisten luokse kertoen heille Jeesuksesta ja Raamatusta. OIKEIN / VÄÄRIN
13.Villiaasit kulkevat omia teitään. OIKEIN / VÄÄRIN
14.Aasin selässä on ristikuvio. OIKEIN / VÄÄRIN
15.Jeesus ei tarvitse sinua mihinkään. OIKEIN / VÄÄRIN
16.Kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, ihmiset itkivät ja olivat murheellisia. OIKEIN /
VÄÄRIN
17.Sinä kelpaat Jeesukselle sellaisena kuin olet. OIKEIN / VÄÄRIN
18.Jeesus tarvitsee sinua kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä usko
Jeesukseen. OIKEIN / VÄÄRIN
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Elmeri: Voi, jospa mä olisin professori tai tohtori tai ees pappi.
Essi: No, mistäs sulle moiset haaveet nyt yhtäkkiä tuli?
Elmeri: Mä oon miettinyt, että miten hienoa olisikaan, jos kaikki ihmiset uskois Jeesukseen.
Mut eihän ne voi uskoa, jos kukaan ei kerro niille Jeesuksesta.
Essi: Totta! Mutta mitäs se professori tai tohtori tähän asiaan liittyy?
Elmeri: No ihan vaan sitä, että enhän minä osaa kertoa kenellekään Jeesuksesta. Pitäis
olla nyt vähintään professori, että voisin jotain tehdä.
Essi: Mä en edes tiedä, mikä professori on. Mutta mäkin oon salaa toivonut, että oisin pian aikuinen, jotta voisin palvella Jeesusta.
Elmeri: Niinpä! Tai osaisin edes jotain asian hyväksi tehdä. Mua välillä ihan oikeesti ärsyttää, kun toiset on niin hyviä kaikessa ja minusta ei oo mihinkään, mikä veis ilosanomaa
Jeesuksesta eteenpäin.
Essi: Tarviikohan Jeesus meitä ees? Pitääkö vaan oottaa, että jos meistä joskus tulisi kelvollisia ja taitavia palvelijoita.
Elmeri: En tiiä. Mut mä koen olevani usein täys aasi, vaikka tahtoisin olla uljas, komea
ratsu, jonka eteen kaikki pysähtyis ja arvostaisi minua. Sit voisin kertoa Jeesuksesta.
Essi: Hmm. aattelepa, jos pääsis vaikka telkkariin kertomaan Jeesuksesta, niin että
kaikki suomalaiset kuulis.
Elmeri: Niin, tai ois rahaa, millä tehdä paljon hyvää ja sillä tavoin välittää Jeesuksen rakkautta toisille.
Essi: Niin tai jos ois taitava laulaja tai soittaja, niin voisi pitää konsertteja.
Elmeri: Tai kansanedustaja, että pääsisi vaikuttamaan Suomen asioihin.
Essi: Tai rehtori, että vois ees vaikuttaa oman koulun asioihin.
Elmeri: Mutta kun ei oo kun tällainen Elmeri-aasi, josta ei oo mihinkään.
Essi: Sä kuulostat jo aika masentuneelta… Mä kuitenkin luulen, että se ei oo se, mitä
Jeesus tahtoo.
Elmeri: Oot oikeessa! Ehkä meidän on hyvä kuunnella raamattuopetus, jos Jeesus itse
meitä sen kautta auttas ymmärtämään, että miten mekin voisimme välittä ilosanomaa Jeesuksesta toisille.
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Essi ja Elmeri
- Opetuksen jälkeen
Elmeri: Hahaa, jeejee ja jippii! On hienoa olla aasi, Jeesuksen aasi!
Essi: Niinpä! Mä ennen ajattelin, että aasit on ihan aaseja, siis sellaisia tyhmiä ja
laiskoja ja hoopoja. Mut ei ne ookaan.
Elmeri: Ei niin! Musta tuntuu nyt, että aasi on kaikista arvokkain nimitys, mitä voi olla.
Essi: Aattele, että Jeesus nimenomaan tarvitsi aasin varsaa, eli nuorta aasia. Munkaan ei tartte odottaa, että kasvan aikuiseksi, vaan Jeesus tarttee mua jo nyt.
Elmeri: Niinpä! Eikä Jeesus tarvitsee sellaisia, jotka itsessään ovat hienoja ja taitavia; Jeesus tarvitsee meitä ihan tavallisia ihmisiä.
Essi: Joo, ja meillekin Hän on itse antanut omat lahjat ja ominaisuudet, mitä hän haluaa käyttää.
Elmeri: Mikäs aasi sä muuten olet?
Essi: Hmm. Mä mietin ensin, että mä eniten oon sellainen, joka elämäni kautta välitän toisille Jeesuksen rakkautta ja totuutta. Mutta ehkä mussa on myös vähän
kuorma-aasia. Mä nimittäin rukoilen paljon toisten puolesta.
Elmeri: Vau! Mä ehkä oon eniten kyntöaasi. Mulle on luontaista palvella toisia ja sillä tavoin
pehmentää ihmisten sydämiä vastaanottamaan Jeesuksen.
Essi: On sussa kyllä vähän ratsuaasin vertakin. Sä niin rohkeesti kerrot toisille siitä,
mitä Raamatusta oot oppinut.
Elmeri: Totta! Mut hei, mä en oo tiennyt, että aasilla on sellainen risti selässä.
Essi: En mäkään. Mut huikean hieno ajatus, että Jeesus on aasin tällä tavoin merkannut omaksi palvelijakseen.
Elmeri: Ja mekin saamme olla Jeesuksen palvelijoita ja olla mukana mahdollistamassa,
että yhä uudet ihmiset voivat oppia tuntemaan Jeesuksen.
Essi: Aattele, miten mahtavaa ois, kun kaikki suomalaisetkin yhdessä, täydestä sydämestä, laulaisi Hoosiannaa, eli ylistystä Jeesukselle.
Elmeri: Se olis hurjan hienoa! Mut saadaan jo iloita siitäkin, et voidaan vaikka ees yhdelle
ihmisille olla viemässä ilosanomaa Jeesuksesta!
Essi: Näin on! Joten eletään vaan rohkeasti Jeesuksen aaseina, luottaen, että Jeesus käyttää meitä silloin, kun hän meitä tarvitsee.
Elmeri: Näin teemme! Nyt vaan aasinkorvat pystyssä eteenpäin, jotta kuullaan, kun Jeesus
meitä kutsuu ja ohjaa toimimaan hänen rakkautensa välittäjinä.

