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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
Kristuksen Taivaaseen astumispäivä, 26.5.2022 

 
 
Pyhän aihe                                                    Korotettu Herra 

Liturginen väri                                               Valkoinen 

Alttarikynttilöitä                                            6 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 47:6–9 

Vanhan Testamentin teksti                         Psalmi 10:1–4 

Epistola teksti                                                Apostolien Teot 1:1–11 

Evankeliumi                                                 Markus 16:14–20 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         815                                                       
Kiitosvirsi                                                       130 

Päivän virsi                                                     110                                                            
Uhrivirsi                                                         389 

Ehtoollisvirsi                                                 749, 224 

Päätösvirsi                                                      345                                                   
 
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, anna armosi, että me, jotka uskomme ainokaisen Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen, meidän Vapahtajamme, astuneen Taivaaseen, aina myös sydämissämme uskoisimme sen 
Sanan, että Herramme Jeesus on Isän oikealla puolella Taivaassa. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme kautta.  Aamen. 
 
Saarnateksti:   Psalmi 110 
 
Saarnan aihe   Kristuksen Taivaaseen astumisen vaikutus 
 
Maisema 
Jeesuksen syntymä, kärsiminen, kuolleista nouseminen ja Taivaaseen astuminen ovat meille elämää 
antavia pelastushistorian tapahtumia. Kun Herramme Jeesus nousi Taivaaseen, Hän myös meni 
valmistamaan meille sijaa ja Hän asettui Isän oikealle puolelle toimittamaan Ylimmäispapillista 
virkaansa, jossa Hän edustaa meitä Isän edessä ja rukoilee puolestamme. Koska Jeesus meni Taivaaseen, 
Hän myös lähetti Pyhän Henkensä seurakuntansa keskelle ja uskoviensa sydämiin. Pysähdymme tänään 
tutkimaan Kristuksen Taivaaseen astumisen valtavia vaikutuksia.  
 
Kristuksen Taivaaseen astuminen on tunnustuksemme perustavaa laatua olevia tosiasioita. Mehän 
sanomme yhdessä maailmanlaajuisen seurakunnan kanssa (Apostolinen, Nikean, Athanasiuksen 
uskontunnustukset): ”Astui alas helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös Taivaisiin, 
istuu Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. päivänä 
Pääasia on ihmiseksi syntyneen Jumalan Pojan, kärsineen ja ristillä syntiemme tähden kuolleen 
Kristuksen, korottaminen vanhurskauden Kuninkaaksi (Melkizedek = vanhurskauden kuningas).  Kristus 
Kuningas on ruumiissaan ristinpuulla sovittanut sinut Jumalan kanssa, Hänen vanhurskautensa on luettu 
sinun hyväksesi kasteessasi ja uskon kautta, ja Hän on kuolleista nousemisensa jälkeen korotettu 
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Taivaalliseen kunniaansa, kuitenkin niin, että nyt Hän on Jumala ja ihminen. Päivän Raamatun tekstit 
ilmoittavat meille, mitä Herramme korottaminen antaa niille, jotka Häneen uskovat ja myös joissakin 
kohden epäuskoisille. 
 
1. Sinulla on Kuningas ja Päämies Taivaassa, joka hallitsee tätä maailmaa (Psalmi 110:2) 

- ”Veisatkaa meidän kuninkaallemme” (Psalmi 47:7) 
- ”Herra ojentaa Sinun valtasi valtikan Siionista” (Psalmi 110:2) 

 
2. Kristuksen ja Hänen Sanansa viholliset pannaan Hänen jalkojensa astinlaudaksi (Psalmi 110:1) 

- ”Kunnes Minä panen Sinun vihollisesi Sinun jalkojesi astinlaudaksi”  
 
3. Jeesus valmistaa minulle sijaa Taivaassa (Johannes 14:1–2) 

- ”Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. ...  Minä menen valmistamaan teille sijaa”  
 

4. Sinun Isäsi Taivaassa kuulee sinua (Johannes 16:27; Galatalaiskirje 4:6) 
- ”Isä itse rakastaa teitä…” (Johannes 16:27) 
- ”Abba, Isä” (Galatalaiskirje 4:6) 

 
5. Pyhä Henki on lähetetty seurakunnalle (Johannes 16:5–11) 

- ”Minä Hänet teille lähetän” (Johannes 16:7) 
- ”Isä antaa teille toisen Puolustajan” (Johannes 14:16( 

 
6. Jeesuksen Kristuksen omat halulla kertovat Jeesuksestaan (Psalmi 110:3) 

- ”Altis on Sinun kansasi…”  
 
7. Pakanoille julistetaan evankeliumia, josta mikäkin olen osallinen (Psalmi 47:10) 

- ”Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi”  
 
8. Jeesus Taivaassa edustaa minua ja rukoilee puolestani (Psalmi 110:4, Heprealaiskirje 7:25) 

- ”Koska Hän (Jeesus) aina elää rukoillakseen heidän puolestansa”  
 
9. Jeesus on tuleva takaisin samalla tavalla - kunniassaan (Apostolien Teot 1:11) 

-  ”Hän on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte Hänen Taivaaseen menevän” 
 
10. Jeesuksen tulemuksessa elävät ja kuolleet tuomitaan (Psalmi 110:5–7, Apostolien Teot 1:11) 

- ”Hän tuomitsee pakanat…” (Psalmi 110:6) 
 
11. Sinun Jeesuksesi on Taivaassa, joka siksi on läsnä kaikessa elämässäsi (Apostolien Teot 7:56) 

- ”Minä näen Taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”  
 
12. Olet kasteessa liitetty Kristukseen, Hän ravitsee Sanalla ja sakramenteillaan (Galatalaiskirje 3:27; 

Johannes 16:13–14; Luukas 22:19–20) 
- ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet” 
- ”Tämä on Minun ruumiini … tämä on Minun vereni” (Luukas 22:19–20)  

 
Ystävä, sinä olet Taivaaseen korotetun, Herran Jeesuksen, oma.  Sinun syntisi on Hänessä annettu 
anteeksi ja Hänen, joka on vanhurskauden Kuningas, vanhurskaus luetaan uskon kautta hyväksesi. Hän 
edustaa sinua Isän edessä. Isä laittaa kaikki Kristuksen viholliset Hänen jalkojensa alle. Jeesus on 
valmistamassa sinulle sijaa Taivaassa.  Hän valvoo Sanansa lupausten toteutumista. Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


