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Palmusunnuntain koululaisjumalanpalvelus agricolalaisittain!  
 

 

Agricolan päivä ja palmusunnuntai sattuvat tänä vuonna samalle päivälle ja vieläpä reformaation merkkivuoteen. 

Näistä taustoista kasautuvat ainekset monipuoliseen koululaisjumalanpalvelukseen.  

 

KASVUKSI JA UUDISTUMISEKSI 

Palmusunnuntaita ja Agricolan päivää yhdistää kasvun ja uudistumisen teema.  

Kansa odotti Jeesusta Jerusalemiin, jotta tämä asettuisi Israelin hallitsijaksi ja päättäisi Rooman vallan alla 

kihnuttamisen. Aasilla saapuva ratsastava Jeesus otettiin vastaan palmunlehviä heiluttaen ja Hoosiannaa 

huutaen. Jeesus itse tiesi ottavansa vastaan toisenlaisen kuninkuuden, voiton kuolemasta oman 

ristinkuolemansa kautta. Pääsiäisen ylösnousemusuutisesta alkoi maailmanhistoriassa ja miljardien ihmisten 

elämässä uusi luku. 

Agricolan elämäntyö sai myös aikaan suuren muutoksen. Miljoonat suomalaiset voivat lukea ja opiskella 

suomeksi. Agricolan kirjoittama Abckiria vuodelta 1543 ja Uusi testamentti vuonna 1548 loivat pohjan 

suomalaisten lukutaidolle. Lukutaito ja Raamattu ovat olleet suomalaisille avain siihen, mitä olemme nykyään – 

korkean moraalin, korkeaa osaamista ja huipputason koulutusta omaava kansakunta. 

Jumalanpalveluksen evankeliumitekstit ovat Suomen vanhimmasta ja uusimmasta evankeliumikäännöksestä, 

Agricolan Uudesta testamentista vuodelta 1548 sekä DigiMarkuksesta vuodelta 2017. Pipliaseuran tuottaman 

DigiMarkuksen keskeisin käännösperiaate on ollut kääntää alkukielestä mahdollisimman ymmärrettävää 

suomea, jota on helppo lukea myös kännykän näytöltä. Agricolan Uusi testamentti on editoitu Agricolan 

alkuperäisestä käännöstyöstä meidänkin ymmärtämillemme aakkosille. Muokkaustyön on tehnyt Suomen 

kielen professori emerita Kaisa Häkkinen. 

Sekä Digimarkus että Agricolan Uusi testamentti kuten uusimmat kirkkoraamatutkin löytyvät kokonaisina 

huhtikuun ensimmäisellä viikolla julkaistavasta digimarkus.fi-verkkopalvelusta. 

Jeesus, lukutaito ja Raamattu mullistavat ihmisten elämiä vielä tänäkin päivänä. Siksi Suomen Pipliaseura tekee 

lukutaitotyötä sekä raamatunkäännöstyötä niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Lukutaitotyöstä lisätietoa 

osoitteesta www.piplia.fi  ja www.agricola.fi. 

ETUKÄTEEN 

Jumalanpalveluksen suunnittelu on hyvä sopia hyvissä ajoin, jotta oppilailla ja opettajilla on aikaa valmistella. 

Voisiko joku luokka ottaa vastuulleen toimia esilaulajakuorona? Voisiko joku ryhmä valmistella kirkkotilan 

koristelun? Tehtäisiinkö kuvaelma oppilasvetoisesti? Voisiko koko jumalanpalvelus olla täysin oppilaiden 

vetämä? 

Raamatun tekstit antavat mahdollisuuden monenlaiseen eläytymiseen, esimerkiksi: 

- Agricolan tekstin lukija voi olla pukeutunut Agricolaksi ja eläytyä vanhaan puhetyyliin. DigiMarkuksen 

voisi lukea joukko oppilaita pienemmissä pätkissä, suoraan kännykän näytöltä. 

- Tekstistä voi rakentaa kuvaelman (esimerkki alla) 

 

Idättäkää ohranjyviä jumalanpalvelusta varten asetettavaksi alttarille. Varatkaa oppilaille siemeniä jaettavaksi 

esim. luokkakohtaisissa pusseissa tai jokaiselle mukaan. Päätössanoissa on hyvä kertoa siementen jakamisesta 

ja alkavasta matkasta kohti hiljaista viikkoa ja pääsiäisen iloa:  

Ensinnäkin siemen on perinteinen kristillinen symboli ylösnousemukselle. Hiljaisella viikolla kylvetty siemen ei 

näytä elon merkkejä mullassa. Sen luovuttanut kasvi on jo kuollut aikaa sitten. Mutta elämä voittaa, siemen 

http://www.piplia.fi/
http://www.agricola.fi/
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kasvattaa idun ja siitä versoaa uusi elämä. Toinen symboli liittyy lukutaitoon. Agricolan ensimmäiset 

raamatunkäännöstyö ja Abckiria olivat kuin siemeniä, jotka tuottivat valtavan kasvun suomalaisille. Tytöt ja 

pojat saivat mahdollisuuden oppia lukemaan omalla äidinkielellään. Me emme olisi meitä ilman Agricolaa, 

omankielistä Raamattua ja lukutaitoa. 

 

 

KOULULAISJUMALANPALVELUKSEN RUNKO 

Alkuvirsi 15:1 

Tiellä ken vaeltaa, 

ken aasilla ratsastaa? 

Maahan on laskettu vaatteita, 

lehtiä, oksia. 

Muurari-rabbi nyt 

on matkalle lähtenyt, 

noussut on satulaan ratsunsa, 

kuitenkin kuningas. 

Alkuvirren kautta on mahtava tilaisuus eläytyä Jerusalemin tunnelmiin: harjoitelkaa etukäteen tekemään 

yksinkertaista tömps-tömps-klap-rytmiä jaloilla ja taputtaen virren tahtiin (monet tuntevat rytmin nimellä ”We will 

rock you”). Jos juhlaa siivittää oppilaskuoro, pyydä heitä tekemään liikkeet isosti, niin että kaikki näkevät. Kun koko 

koulu on body-rytmissä mukana, tunnelma nousee jo alkumetreillä!  

Alkusiunaus: Isän (+) ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

Johdantosanat 

Pyydä oppilaita miettimään 15 sekuntia, mikä on ollut heidän elämässään syntymän jälkeen kaikkein 

pitkävaikutteisin asia. Pyydä muutamia esimerkkivastuksia osallistujien joukosta. Kerro omasta lukemaan 

oppimisestasi, kuinka se tapahtui ja moniko vuotias olet ollut. Johdata oppilaat pohtimaan, miten itsestään 

selvänä pitämämme asia aiheuttaisi puuttuessaan elämämme dramaattisen kapenemisen. Näytä esimerkiksi 

koulukirjaa, lääkepurkkia ja jotain infokylttiä havainnollistamaan asiaa.  

Kerro, että myös Suomi on ollut tilanteessa, jossa ei vielä ollut omaa kirjakieltä eikä omakielistä Raamattua – 

vielä 500 vuotta sitten. Kysele oppilailta, kuka henkilö toi tähän muutoksen.  

Mikael Agricola 1500-luvulla loi suomen kirjakielen kääntäessään Uutta testamenttia. Syntyi pohja suomen 

kielen kehitykselle ja kansanopetukselle. Vähitellen suomalaiset saivat oppia lukemaan. Pipliaseurat tekevät 

maailmalla tehdään tällä hetkellä monissa paikoissa samankaltaista historiaa kuin Agricola. 

Palmusunnuntain tapahtumat on alun perin kirjoitettu muinaiskreikaksi. Jotta sitä voisi lukea omalla kielellä, 

tarvitaan käännös. Seuraavaksi kuulemme palmusunnuntain tapahtumien tekstin kahtena suomenkielisenä 

versiona: sellaisena kuin Agricola sen käänsi lähes 500 vuotta sitten sekä sellaisena kuin Suomen Pipliaseura 

sen tänä vuonna on kääntänyt. Kuten ehkä huomaatte, kieli muuttuu jatkuvasti, minkä vuoksi käännöksiäkin 

täytyy aika ajoin tehdä uudelleen. 

 

Raamatun luku 

Agricolan Uusi testamentti, Mark. 11:1-11  
1–11  Ja kuin he lähestyit Jerosoliman Betfagin tyge ja Betanian Öljomäen tyge, niin hän uloslähetti kaksi opetuslastans ja 

sanoi heille: Menkäät siihen kylään, joka ompi teidän edesän, ja kohta sinne sisälletultuan löydätte te varsan sidottun, 

jonka päälä ei yksikään inhiminen istunut ole. Päästäkäät se, ja tuokaat tänne. Ja jos joku sanoo teille, miksi te sen teette, 

sanokaat, että Herra sitä tarvitsee, ja kohta hän laskee hänen tänne. 
 

Niin he menit ja löysit varsan sidottun ulkona oven tykön tien haaras, ja he päästit hänen. Ja muutamat niistä, jotka 
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siellä seisoit, sanoit heille: Mitä te teette varsaa päästäin? Mutta he sanoit heille, niinkuin Jeesus oli käskenyt. Niin he 

sallit heijät, ja he edestoit varsan Jeesusen tyge ja heitit heidän vaatteins hänen päälens, ja hän istui siihen pääle. Mutta 

moni heidän vaatteins hajotit tielle, ja monikahdat oksii karsit puista ja hajotit tielle. Ja jotka edelläkävit ja jotka seurasit, 

huudit sanoden: 
 

Hoosianna, 

hyvästisiugnattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen, 

hyvästisiugnattu olkoon se Daavidin, meidän Isän valtakunta, 

joka tulepi Herran nimeen. 

Hoosianna korkeukses. 
 

Ja Herra sisällekävi Jerusalemiin ja templiin, ja kuin hän kaikkii katseli, niin hän ehtoona ulosläksi Betaniaan niinen 

kahdentoistakymenen kanssa. 

 

 

DigiMarkus 11:1–11  
1 Jeesus ja hänen oppilaansa lähestyivät Jerusalemia. Tullessaan Öljymäen rinteelle, Betfagen ja Betanian kylien 

edustalle, Jeesus pyysi kahta oppilastaan menemään edeltä. 2 Hän sanoi heille: »Menkää edessä näkyvään kylään. Kun 

olette perillä, löydätte kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä kukaan ei ole istunut. Ottakaa varsa ja tuokaa se tänne. 
3 Jos joku ihmettelee puuhianne, sanokaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta eläin palautetaan kyllä pian.» 

4 Oppilaat lähtivät ja löysivät kujalta varsan oven eteen sidottuna. He irrottivat sen ja ottivat mukaansa. 5 Paikallaolijat 

ihmettelivät: »Mitä te oikein teette? Miksi viette varsan?» 6 He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin 

mennä. 7 Oppilaat toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään. Sitten Jeesus nousi ratsaille. 8 Ihmiset 

kunnioittivat Jeesuksen tuloa levittämällä tielle vaatteitaan ja lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. 9 Väkeä kulki 

Jeesuksen edellä ja perässä. Ihmiset riemuitsivat: 
 

– Hoosianna! Ylistys Jumalalle! 

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! 
10 Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee! 

Hoosianna, ylistetty olkoon Jumala taivaan korkeudessa! 
 

11 Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppelialueelle ja katseli kaikkea, mitä ympärillä oli. Koska oli jo myöhä, 

hän lähti 12 oppilaansa kanssa yöksi Betaniaan. 

 

Kuvaelma 

BEN  Heeei… kato… SHALOM! 

ELIA  No SHALOM vaan, hauska nähdä!  

BEN  No, mitäs kuuluu? 

ELIA  No oon vähän hämilläni, kun tänään on sattunut sen verran outoja. On muuten tosi 

 kummaa kummaa jengiä liikkeillä nykyään… 

BEN  Kuinka niin? 

ELIA  Noo, tuossa aamulla olimme juuri syömässä aamupalaa ja joku tuli viemään pihasta meidän 

 aasinvarsaa. Ja keskellä kirkasta päivää!  

BEN  Älä?! No tyypit jäi rysän päältä kiinni vai? 

ELIA  No niin minäkin ensin meinasin ja ehdin jo hälyttää naapurit apuun. Menin sitten siihen 

 huutamaan, että mitä te oikein teette. Mihin aiotte viedä varsan? 

 No, miehet puhuivat Nasaretin murretta ja sanoivat, että Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen 

 pian takaisin. Ja silloin mulle tuli joku tosi kumma olo, että ihan kuin tämän jotenkin 

 pitäisikin mennä näin. Ja sitten vain annoin niiden ottaa aasin.  

BEN  Hah, taisi olla viimeinen kerta kun näit varsasi vai? 

ELIA  No, ei kun sitten muutaman hetken päästä tulivat tuomaan sitä takaisin ja sanoivat, että ihan 

 kuningas olisi ratsastanut sillä. Tai oikeastaan ne lauloivat.  

BEN  Ettei vaan… 

ELIA  Ai mitä? 

BEN  No mietin tässä, että sanoitko että ne varsanhakijat oli Nasaretin seudulta? 

ELIA  No siltä se kyllä kuulosti. 

BEN  Ettei vaan olisi kuule varsaasi viety Nasaretin Jeesukselle ratsuksi. Satuin nimittäin aamulla 
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 päivystämään tuossa kaupungin portilla kun yhtäkkiä siellä oli puolet koko kaupungista 

 katsomassa kun tämä Nasaretin mies ratsasti aasinvarsalla Öljymäkeä alas kaupunkiin. Ja 

 ihmiset oli ihan pähkinöinä. Heiluttelivat palmunlehviä ja heittelivät vaatteitaan kadulle 

 matoksi. Ja siellä laulettiin..  

[tähän väliin yhteislaulettuna hoosianna, Virsi 1] 

 

ELIA  Wau… oli varmaan melkoista kansanjuhlaa.  

BEN  Joo, aivan uskomatonta. Siinä Jeesuksen olemuksessa oli kyllä jotain kuninkaallista, vaikka ei 

 sen vaatteet tai mikään muukaan ulkoinen kyllä viitannut kuninkuuteen. Ehkäpä kuulemme 

 tästä miehestä vielä, nyt kun hän on täällä kaupungissa. 

ELIA  Minullakin on sellainen olo… 

 

Rukous 

Rakas Jumala,  

Kiitos siitä, että pääsiäinen lähestyy.  

Kiitos, että saamme silloin hetkeksi hypätä sivuun kaikesta arjen melskeestä.  

Avaa meidän silmämme pääsiäisen ihmeelle, kuten avasit ihmisten silmiä kaksituhatta vuotta sitten 

Jerusalemissa.  

Auta meitä muistamaan, minkälaisen hyvinvoinnin keskellä elämme.  

Emme edes muista aina kiittää kaikesta: ruuasta, ystävistä, perheestä, opettajista, lämpimistä luokkatiloista 

kaikista, jotka päivittäin huolehtivat tässäkin koulussa siitä, että kaikilla olisi täällä hyvä olla.  

Auta meitä auttamaan ja muistamaan heitä, jotka eivät ole yhtä etuoikeutetussa asemassa kuin me.  

Siunaa lukutaitotyötä ja raamatunkäännöstyötä kaikkialla maailmassa. 

Pyydämme keskellemme sinun läsnäoloasi, rauhallista mieltä ja siunausta pääsiäisen odotukseen. 

Jeesuksen nimessä, aamen. 

Isä meidän –rukous 

 

Herran siunaus 

Virsi 15:4 

Lähettäminen 

Saat ovelta matkaasi/luokkaasi ohranjyviä, joista voit idättää itsellesi pääsiäiseksi ituja tavallisen rairuohon 

tapaan. Muista sitä kasvattaessasi pääisiäisen ihmettä, kuoleman voittanutta Jeesusta sekä lukutaidon 

merkitystä. Pienestä voi kasvaa suurta. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ilolla! 

 

 

 

 

JATKOA PALMUSUNNUNTAIN TEEMOILLE 

Pipliaseuran vuositeemamateriaali 2017 tarjoaa käyttöösi videoita ja työskentelyitä niin lapsi- ja perhetyöhön, 

tyttöjen ja poikien työhön kuin rippikoulu- ja nuorisotyöhönkin. Tutustu materiaaleihin osoitteessa 

http://www.piplia.fi/seurakunnille/vuositeemamateriaali/   

http://www.piplia.fi/seurakunnille/vuositeemamateriaali/

