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KRISTUKSEN TAIVAASEENASTUMINEN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Opetuslapset olivat palanneet Jerusalemiin. Itse taivaaseenastuminen tapahtui
lähellä Betaniaa.
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jeesus nousi taivaaseen 40 päivää ylösnousemuksensa jälkeen. Me juhlimme sitä
Kristuksen taivaaseenastumisen päivänä, jonka vanha nimi oli helatorstai. Sen jälkeen
(n. 10 päivää myöhemmin) Jeesus vielä lähetti opetuslapsilleen Pyhän Hengen. Sitä
muistamme helluntaina ja siitä kuulemme ensi sunnuntaina.
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2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Luuk. 24:44–53
Hän (Jeesus) sanoi heille (apostoleilleen): "Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka
puhuin teille ollessani vielä kanssanne, että kaiken pitää käydä toteen, mikä minusta
on kirjoitettu Mooseksen Laissa ja Profeetoissa ja Psalmeissa." Silloin hän avasi
heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Niin on
kirjoitettu, ja näin Kristuksen piti kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja
että mielenmuutosta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään
kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Katso, minä
lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä
kaupungissa, Jerusalemissa, kunnes päällenne puetaan voima korkeudesta."
Hän vei heidät pois, ulkopuolelle Betaniaan asti, nosti kätensä ja siunasi heidät.
Tapahtui, että hän siunatessaan heitä loittoni heistä, ja hänet otettiin ylös
taivaaseen. He kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. He olivat
alati pyhäkössä kiittäen ja ylistäen Jumalaa. Aamen.
Apt. 1:3–14 Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka kuulitte
minulta. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei
kauan näiden päivien jälkeen." Ollessaan koolla he kysyivät häneltä sanoen: "Herra,
tälläkö ajalla rakennat jälleen Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Teidän
asianne ei ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä on omassa vallassaan asettanut,
vaan saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee päällenne, ja tulette olemaan minun
todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin
saakka."
Kun hän oli tämän sanonut, hänet kohotettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet
pois heidän näkyvistään. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, katso,
heidän luonaan seisoi kaksi miestä valkoisissa vaatteissa. Nämä sanoivat: "Galilean
miehet, mitä seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös
taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin näitte hänen taivaaseen menevän."
Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä
Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. Kun he olivat tulleet kaupunkiin, he menivät
siihen yläsaliin, jossa he oleskelivat: Pietari, Johannes, Jaakob, Andreas, ja Filippos,
Tuomas, Bartolomeos, Matteus ja Jaakob Alfeoksen poika, Simon, kiivailija, ja Juuda
Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa ja anomisessa
naisten kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
Mark. 16:19

Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui
Jumalan oikealle puolelle.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Minä uskon Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka nousi
kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin ja istuu Jumalan, Isän,
Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuoleta.
Opetuksen tavoite: Osoittaa lapsille, että vaikka emme voi Jeesusta nyt nähdä, Hän
on todella kaikkialla. Kerran me näemme Hänet, kun Hän tulee ottamaan kaikki
omansa taivaaseen. Lapset voivat olla onnellisia tietäen, että Jeesus on nyt heidän
kanssansa ja että he voivat jo nyt iloita siitä, että hekin kerran pääsevät taivaaseen,
kun uskovat Jeesukseen.
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Profeetta Elia otettiin taivaaseen tulisissa vaunuissa: ”Kun he (profeetta Elia ja Elisa)
niin kulkivat ja puhelivat, katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja
ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen.” 2 Kun. 2:11
5. Opeteltava Raamatun lause
”Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te
näitte hänen taivaaseen menevän." Apt. 1:11
6. Lauluehdotus VK 88 (UVK 109)
Sä olet Isäs kunniaan oi, Jeesus, mennyt multa.
Mä vähäks aikaa maailmaan jäin vielä tänne Sulta,
Jäin kulkemaan mä vieraana, Isäni maasta kaukana.
Ja niin kuin Isäs kunniaan Sä nousit maailmasta
Niin kunniassa päälle maan taas tulet taivahasta.
Käyt tuomitsemaan kaikkia eläviä ja kuolleita.
Sävel J. Schein 1628, sanat J. O. Wallin (1779 – 1839)
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