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JEESUS RATSASTAA JERUSALEMIIN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Ensin Jerusalemin lähellä Beetfagessa ja Öljymäellä, josta Jeesus ratsasti
Jerusalemiin. Beetfage oli kylä lähellä Öljymäkeä, Jerusalemista Jerikoon johtavan
tien varrella. Se oli hiukan lähempänä Betaniaa kuin Jerusalemia.
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Tästä alkavat Jeesuksen kärsimiseen ja kuolemaan sekä ylösnousemiseen liittyvät
kertomukset.
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c) Vieraat termit
Jeesus ja opetuslapset olivat menossa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, jota juutalaiset
viettivät silloin Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi.
Palmusunnuntai. Me vietämme palmusunnuntaita tämän tapahtuman muistoksi.
Palmusunnuntai kuuluu paastonaikaan ja siitä alkaa kärsimysviikko.
Sana adventti johtuu latinasta ja tarkoittaa tulemista. Kirkkovuosi alkaa
adventtiajalla, jolloin odotamme Jeesusta tulevaksi:
1) Vanhan liiton aikana odotettiin Vapahtajaa Jumalan sanan lupausten mukaan
2) Kristus tuli suorittamaan lunastustyönsä
3) Hän tulee armonvälineissä seurakuntansa luokse
4) Hän tulee viimeisenä päivänä pitämään tuomion ja noutamaan uskovansa
taivaaseen.
On vakiintunut tapa, että tämä kertomus kerrotaan yleensä 1. adventti-sunnuntaina
ja silloin kirkoissamme (Suomessa ja Ruotsissa) lauletaan myös Hoosianna-hymniä.
Hoosianna: Sana merkitsee voimakasta pyyntöä ”auta” tai ”pelasta”. Sitä käytettiin
myös kiitos- ja ylistyshuutona Jumalalle, luvatulle Messiaalle tai kuninkaalle. Myös
nimi ”Jeesus” tulee samasta sanasta kuin ”hoosianna”. Jeesukselle piti antaa juuri
tämä nimi, koska hän on Vapahtaja (Matt. 1:21).
Halleluja: Sana tarkoittaa ”Kiittäkää Jumalaa”.
2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Matt. 21:1–11
Kun he (Jeesus ja opetuslapset) lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen,
Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille: "Menkää kylään,
joka on edessänne, niin te heti löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa.
Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Jos joku teille jotakin sanoo, vastatkaa: 'Herra
tarvitsee niitä', ja heti hän lähettää ne." Tämä kaikki tapahtui, että kävisi toteen, mikä
on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun
kuninkaasi tulee sinulle sävyisänä ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.'"
Niin opetuslapset menivät ja tekivät, kuten Jeesus oli heitä käskenyt, toivat
aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja hän istuutui niiden
päälle. Suurin osa kansasta levitti vaatteitaan tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja
hajottivat tielle. Kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat,
huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"
Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki lähti liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?"
Niin kansa sanoi: "Tämä on Jeesus, Profeetta Galilean Nasaretista."
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Mark. 11:1–11
Kun he sitten lähestyivät Jerusalemia tullen Beetfageen ja Betaniaan Öljymäen luona,
hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää edessänne olevaan kylään,
niin te heti, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei kukaan
ihminen ole vielä istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Jos joku teille sanoo: 'Miksi
te noin teette?', sanokaa: 'Herra tarvitsee sitä ja hän lähettää sen heti tänne.'"
Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen.
Muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille: "Mitä teette, kun päästätte
varsan?" Niin he sanoivat heille, kuten Jeesus oli käskenyt, ja he päästivät heidät
menemään. He toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän
istui sen selkään. Monet levittivät vaatteensa tielle, ja toiset lehviä, joita katkoivat
puista. Ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat: "Hoosianna, siunattu
olkoon se, joka tulee Herran nimeen! Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta,
joka tulee. Hoosianna korkeuksissa!"
Luuk. 19:29–40
Tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jonka nimenä on
Öljymäki, että hän lähetti kaksi opetuslastaan sanoen: "Menkää edessä olevaan
kylään. Sinne tullessanne löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei ole vielä istunut
yksikään ihminen. Päästäkää se ja tuokaa. Jos joku kysyy teiltä: 'Miksi päästätte sen?'
sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä.'" Lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan,
kuin hän oli heille sanonut. Heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille:
"Miksi päästätte varsan?" He sanoivat: "Herra tarvitsee sitä."
He veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät viittansa varsan selkään ja asettivat
Jeesuksen niiden päälle. Hänen kulkiessaan kansa levitti viittansa tielle. Kun hän jo oli
lähellä laskeutuen Öljymäeltä, koko opetuslasten joukko alkoi iloiten kiittää Jumalaa
suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, sanoen:
"Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä. Rauha taivaassa ja kunnia
korkeuksissa!" Muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja,
nuhtele opetuslapsiasi." Mutta hän vastasi ja sanoi: "Sanon teille: jos nämä olisivat
vaiti, kivet huutaisivat."
Joh. 12:12–19
Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että
Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, he ottivat palmujen oksia ja menivät häntä vastaan ja
huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin
kuningas!"
Saatuaan nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, kuten on kirjoitettu: "Älä pelkää,
tytär Siion. Katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä." Tätä hänen
opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he
muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet.
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Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssaan, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja
herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan,
koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. Niin fariseukset sanoivat
keskenään: "Te näette, ettette saa aikaan mitään. Katso, koko maailma kulkee hänen
perässään."
3. Kertomuksen keskeinen opetus
Ennustukset kävivät toteen: Profeetta Sakarjan ennustus: ”Iloitse suuresti, tytär
Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja
hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.” Sak. 9:9
Opetuksen toivottu tulos: Että lapset ylistäisivät ja palvelisivat Jeesusta
Vapahtajanansa ja kuninkaanansa ja että Jeesus saisi hallita heidän elämässään ja
sydämissään.
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Näin Salomosta tuli kuningas Daavidin seuraaja: Niin pappi Saadok, profeetta Naatan
ja Benaja, Joojadan poika, sekä kreetit ja pleetit menivät sinne. He panivat Salomon
kuningas Daavidin muulin selkään ja saattoivat hänet Giihonille. Pappi Saadok otti
öljysarven telttamajasta ja voiteli Salomon. He puhalsivat torveen, ja kaikki kansa
huusi: "Eläköön kuningas Salomo!" Kaikki kansa seurasi häntä, ja kansa soitti huiluilla
ja ratkesi niin suureen riemuun, että maa oli haljeta heidän huudostaan. 1 Kun.
1:38–40
5. Opeteltava Raamatun lause
”Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle!” Matt. 21:5
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6. Lauluehdotus: Hoosianna-hymni (UVK1) tai Tiellä ken vaeltaa (UVK15)
Hoosianna, Daavidin Poika, kiitetty olkoon hän!
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosianna!
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.

Sävel G. J. Vogler

Tämä lauletaan niin, että ensin alku kerrataan, sitten loppuosa kerraten
ja lopuksi lauletaan kerran alusta loppuun ilman kertauksia.
7. Muuta huomioitavaa (virpomisesta)
Nykyisin on Suomessakin yleistynyt tapa, jossa lapset menevät palmusunnuntaina
noidiksi pukeutuneina virpomaan naapuritaloihin. Se on sekoitus pakanallisista
noidista (jotka kuvaavat pahoja henkiä), joihin on liitetty palmunoksat
(=virpomisvitsat) tästä kertomuksesta. Siinä ei olisi mitään pahaa, jos lapset kävisivät
talosta taloon toivottamassa hyvät toivotukset, mutta miksi silloin pitäisi pukeutua
pahoiksi hengiksi? Eivät ne maalliset herkutkaan, joita virpojat saavat, liity mitenkään
kärsimysviikon alkuun.
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