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1. Lammas (karitsa) 

2. Lehmä (härkä, vasikka) 

3. Hevonen (ori) 

4. Aasi (aasintamma) 



• Yleiskatsaus aasista 

• Kaksi aasi-kertomusta 
1. Bileamin aasi (4. Moos. 22) 

2. Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin (Mark. 11) 

• Esikoisaasin lunastuslaki 

• Mitä opimme? 

 

 



• Tyhmä 

• Itsepäinen 

• Vahva itsesäilytysvaisto 

• Kulkuneuvo 

• Omaisuuslaji 

• 10. käsky: Älä himoitse lähimmäisesi… aasia 

• hevonen  sota, aasi  rauha 



• Aabraham uhraa Iisakin 

• Jaakobin pojat käyvät Egyptissä 

• Mooses palaa Egyptiin 

• Bileam matkustaa Moabiin 

• Saul etsii karanneita aaseja 

• Abigail tulee Daavidin luo 

• Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 





• Israel oli leiriytynyt Moabin tasangolle.  

• Moabin kuningas Balak kutsui Bileamin kiroamaan Israel. 

• Bileam oli mesopotamialainen tietäjä, uskoi Israelin Jumalaan. 

 



• Pitkän taivuttelun jälkeen Bileam lähti matkaan saatuaan lopulta 

Jumalalta luvan. 

• Matkalla Bileamin aasi näki Herran enkelin miekka paljastettuna.  

• Aasi väistyi syrjään ja kieltäytyi kulkemasta eteenpäin.  

• Bileam löi aasia, mutta aasi ei totellut. Tämä toistui kolme kertaa.  

• Aasi puhui Bileamille. Vasta sen jälkeen Bileam näki enkelin. 

• Enkeli kertoi aasin pelastaneen Bileamin kuolemasta. 

• Enkeli kehotti Bileamia jatkamaan matkaa, mutta puhumaan vain, 

mitä Herra käskee hänen puhua.  



• Miksi Bileam pysäytettiin? 
 Väärät vaikuttimet 

 Bileamin tuli ymmärtää, kuinka tärkeää on toimia oikein.  

• Jumala käyttää vastoinkäymisiä johdattaakseen meitä. 

 



Bileam 

• Matkalla kiroamaan Israelia 

• Seuraus: siunasi Israelin. 

Paavali 

• Matkalla vainoamaan kristittyjä 

• Seuraus: Paavalista tuli 

seurakuntien perustaja ja 

opettaja. 



• Herran enkeli oli Jeesus. 

 

 

 

 

• Joissakin muissakin raamatunkohdissa Jeesus esiintyy enkelinä. 

• Tässä kertomuksessa Jeesus esiintyy toisessakin hahmossa… 



 

• Aasi oli nöyrä ja uskollinen.  

• Aasilla oli yliluonnollisia kykyjä: näki enkelin ja osasi puhua.  

• Syytöntä aasia lyötiin kolme kertaa.  

• Aasi pelasti Bileamin kuolemasta  





1. Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan  

2. 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.  

3. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee 

sitä mutta lähettää sen pian takaisin."   

4. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle 

oven eteen. He ottivat sen.  

5. Paikalla olevat ihmiset kysyivät: "Mitä te oikein teette? Miksi te 

viette varsan?"  



6. He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin 

mennä.  

7. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, 

ja Jeesus nousi ratsaille.  

8. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he 

katkoivat tienvarresta.  

9. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat: - 

Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!  



• Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun 

kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja 

ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. (Sak. 9:9, KR38) 



• Kuninkaaksi voideltu Salomo ratsastaa Daavidin muulilla 

Jerusalemiin kansan riemuitessa. (1. Kun. 1:33-40) 

• Jeesus voideltiin Betaniassa ennen ratsastusta. 



• …te löydätte sidottuna varsan (Mark. 11:2, KR38) 

• …te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä (Luuk. 2:12) 

 



• Varsan selässä ei kukaan ollut istunut  synnitön Jeesus 



• Joosua seisoi enkelin edessä, likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi 

palvelijoilleen: "Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään." Sitten 

enkeli sanoi Joosualle: "Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja 

minä puetan sinut juhlavaatteisiin." (Sak. 3:3-4) 

• …heittivät vaatteitaan aasin selkään… monet levittivät vaatteitaan 

tielle. 



• Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää 

teistä huolen. (1. Piet. 5:7) 



• Aasin askellus raskasta ja töksähtelevää 

• Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. (Miika 7:19) 



• Aasin selässä on ristikuvio, joka liittää sen Jeesukseen. 



• Jokainen karjan urospuolinen esikoinen on Herran omaisuutta.  

• Jokaisen aasin ensimmäisen varsan voit lunastaa omaksesi 

uhraamalla karitsan, ja ellet halua sitä lunastaa, taita siltä niska.  

(2. Moos. 13:13) 

• Esikoisaasi kuvaa ihmistä.  
 se on lunastettava tai  

 sen on kuoltava  

• Aasi on epäpuhdas eläin. 
 ei kelpaa uhriksi 

 epäpuhtaus kuvaa ihmisen perisyntiä 

• Jeesus on Jumalan karitsa, joka uhrattiin sinun edestäsi. 



• Bileamin epäröinti ja ahneus:  

tarkastele vaikuttimiasi Raamatun valossa. 

•  Aasi Jeesuksen (ja ihmisen) vertauskuvana 

• Jeesus kantaa murheesi ja polkee rikki syntisi.  

 


