
Kirkastusvuori –Matt. 16:13-23, 17:1-8 

(kuvat: Lastenmissio, Jeesuksen elämä3) 

 

Johdanto: Mitä vastaisit, jos kysyisin sinulta: "Kuka Jeesus on?" 

Ollessaan maan päällä Jeesus vakuutti olevansa Jumalan Poika. Onko olemassa todisteita siitä, että Hän oli oikeassa? 

Kuuntele salapoliisin tavoin tämän päivän tuntia löytääksesi todisteita siitä, että Jeesus todella on Kristus, Elävän Ju-

malan Poika. 

 

KUVA1 

Jeesus ja opetuslapset olivat taas matkalla ja juttelivat keskenään. Ja Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, että kenenkä ihmi-

set sanovat minun olevan? Mitä ihmiset puhuvat, hänestä, kuka hän on? Opetuslapset vastasivat: toisten mielestä olet 

Johannes Kastaja (kuka?) toisten mielestä Elia tai Jeremia tai joku muu suurista profeetoista (mikä on profeetta?) 

 

Kun Jeesus oli kysellyt muiden mielipiteitä, niin sit hän kysyi opetuslapsilta itseltään: Matt. 16:15 

Suora kysymys, sinulle. Se on tärkeintä, mitä sinä ajattelet ja uskot; kuka Jeesus on? 

Pietari vastasi: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.”  (laita tämä r-kohta näkyviin) 

 

Messias? = voideltu kuningas. Vanhan testamentin profeetallisissa kirjoissa odotettiin Herran voideltua, messiasta joka 

pelastaisi Israelin kansan. Eli Messias on luvattu pelastaja. Jumala lupasi lähettää pelastajan, joka antaa synnit anteeksi 

ja vie Taivaaseen.  

Mitäs tarkoittaa elävä Jumala? millainen on kuollut? Millainen on elävä? Jumala elää, toimii, on täällä nyt, auttaa, 

puhuu, kuulee, näkee, johdattaa… Jumala on totta!! 

 

Jeesus kääntyi Pietarin puoleen sanoen: "Minun Taivaallinen Isäni, Jumala, antoi sinulle tuon vastauksen. Et olisi osan-

nut sanoa sitä itse." Pietari oli antanut oikean vastauksen. Jeesus on Jumalan Poika!  Mutta vain Jumala voi herättää 

sen uskon ja ymmärryksen, että Jeesus todella on Jumalan poika. Syntinen ihminen ei tahdo sitä uskoa.  

 

Sen jälkeen Jeesus kertoi, kuinka Hänen tulee mennä Jerusalemiin ja siellä hän kärsii ja lopulta ristiin naulitaan. Mutta 

kolmen päivän päästä hän nousee kuolleista.  Jeesus siis tiesi tismalleen, että kuka hän on ja miksi hän on maailmassa; 

mikä hänen tehtävä on. Mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet, mistä hän puhui.  

 

KUVA2 

Muutaman päivän myöhemmin Jeesus pyysi opetuslapsiaan Pietari, Jaakobia ja Johannesta mukaansa vuorelle, hiljai-

suuteen, rukoilemaan. Se oli ehkä jännä retki ja mahtavat maisemat, mutta se ei ollut oleellista. Vaan se oli oleellista, 

miksi sinne mentiin. Sinne mentiin rukoilemaan!!! Ja se oli mahtavaa mitä siellä tapahtui.  

 

Nimittäin, kun Jeesus rukoili siellä, keskusteli Taivaallisen Isänsä kanssa, tapahtui jotain ihmeellistä. Pietari, Jaakob ja 

Johannes ehkä nauttivat hiljaisuudesta ja rukoilivat omilla tahoillansa. Oli rauhallista. 

Ja sitten…  Mitä sitten tapahtui Jeesuksen rukoillessa?  

 

KUVA 3 

Raamattu kertoo: Matt. 17:2 Ajattele: kasvot loistivat kuin aurinko.  vaatteensa oli kuin valo, hohtivat.  Mitä tapahtui? 

Mistä se johtui? > Jumalan taivaallinen kirkkaus säteili Jeesuksen maallisen ruumiin kautta! Jeesus ei ollut ainoastaan 

ihminen. Jeesus oli Messias, elävän Jumalan poika. Hän oli Jumala, joka tuli taivaasta maan päälle.  

 

Miksi Jeesus tuli ihmiseksi? Miksi hän jätti kaiken taivaan hienouden ja syntyi eläinten talliin ja eli köyhänä ihmisenä 

maailmassa, niin kuin me? > koska hän rakastaa sinua ja halusi pelastaa sinut. Hän tuli tänne kärsimään ja kuolemaan 

sinun ja minun pahojen tekojen tähden, kaikkien syntien tähden. Ei vaan kuolemaan vaan sen jälkeen nousemaan 

kuolleista. 
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? miten Jeesus erosi maan päällä eläessään meistä muista? > Pyhä ja puhdas, ei syntiä, koska hän oli samaan aikaan 

täydellinen, elävä Jumala.  

 

Eli Jeesuksen rukoillessa Hänen jumalallinen kirkkautensa säteili.  Mutta ei siinä kaikki. Pian tapahtui jotain muutakin 

ihmeellistä? >Matt. 17:3 Ketä on Mooses ja Elia? Johdatti Israelin kansan Egyptistä Luvattuun maahan ja suuri pro-

feetta. Raamattu kertoo, että he keskustelivat, mutta mitähän ne keskustelivat. Keskustelivatko he ihmeellisistä ta-

pahtumista Mooseksen ja Elian aikana maan päällä? Ei! Heillä oli jotakin tärkeämpää puhuttavaa. Raamattu ei suoraan 

kerro sitä, mutta ehkä keskustelivat edessä olevasta, maailman tärkeimmästä tapahtumasta, siitä että Jeesus pian 

kuolisi ristillä Jerusalemin kaupungin ulkopuolella. Sillä Jeesushan kertoi tulevasta kuolemastaan just hetkeä aiemmin 

opetuslapsilleen. 

 

KUVA 5 

Kun opetuslapset näkivät kaiken tämän, he varmaan eka pelästyivät, mutta Jeesuksen läheisyydessä heidän oli hyvä, 

oikeastaan ihana olla. Nimittäin Raamattu sanoo: Matt. 17:4 Pietarin oli niin hyvä olla, että hän oli valmis rakentamaan 

talon, että voisi aina asua siellä. Hän haluaisi, että olisi aina niin hyvä olla, kun mitä siellä oli.  Hän halusi jäädä sinne 

vuorelle. 

 

Tiedätkö, että Jeesuksen läheisyydessä on sinunkin parasta olla! Toisinaan säkin saatat kokea sellaisia kirkastusvuori 

hetkiä, että oikein tunnet, kuinka ihana on elää Jeesuksen kanssa. Jeesus tuntuu mahtavalta ja loistavalta. Mutta 

muista, että silloinkin kun ei tunnu kivalta, silloinkin on surua tai kipua, niin silloinkin Jeesus on sun kanssa.  Ja kerran, 

kun päästään taivaaseen, niin siellä on aina hyvä olla.  

 

Raamatussa kerrotaan, että Pietarin puhuessa tuli loistava pilvi, joka peitti heidät kokonaan. Sitten pilvestä kuului ääni: 

"Tämä on Minun Rakas Poikani, johon Minä olen mielistynyt. Kuulkaa Häntä!" Kuka niin sanoi? Jumala.  

Miksi tämä kaikki tapahtui? Jumala halusi, että opetuslapset tiesivät, kuka Jeesus todella oli. Jumalan poika. Ja mitäs 

Jumala käski opetuslasten tekevän. Kuulkaa häntä!! Kuuntele ja tottele Jeesusta! 

 

Sitä samaa hän tahtoo sulle ja mulle. Hän haluaa sinun uskovan, että hän on Jumalan Poika, joka rakastaa sinua, joka 

tuli pelastamaan sinut, joka haluaa pitää susta huolen, auttaa sinua… ja viedä sun taivaaseen. Hän myös haluaa, että 

sinä kuuntelet Jeesusta ja tottelet Häntä!!  Miten se onnistuu, kun Jeesus ei ole täällä? > Raamattu. 

 

Tiedätkö, minkälaisia Raamatun ohjeita meidän tulisi noudattaa? (Anna lasten tehdä ehdotuksia.) Sinun tulee olla ys-

tävällinen toisia kohtaan. Sinun tulee olla rehellinen kaikessa, mitä teet. Sinun tulee kertoa muille, kuinka he voivat 

oppia tuntemaan Jeesuksen Vapahtajanaan. Tässä on vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä Jumala kertoo meille Raa-

matussa. Älä ole ainoastaan Jumalan Sanan kuulija, vaan myös sen tekijä. Jumala halusi, että opetuslapset (ja sinä ja 

minä) tietäisivät, että heidän tulee sekä kuunnella että totella Jeesusta! Ei ollut, eikä ole nytkään, epäilystäkään, kuka 

Jeesus on! Hän on Elävän Jumalan Poika! 

 

KUVA 6 

Kuullessaan Jumalan mahtavan äänen opetuslapset kaatuivat kasvoilleen maahan pelosta vavisten. Mutta Jeesus tuli 

heidän luokseen ja sanoi: Mitä luulette, Jeesuksen sanoneen? Nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, 

he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Kirkkaus oli pois. Mooses ja Elia olivat pois. Loistava pilvi oli 

pois. Oli ihan niin kuin ennenkin. Arki jatkui. Mutta edelleen Jeesuksen kanssa. 

 

Ja Jeesus ja opetuslapset lähtivät kävelemään vuorenrinnettä alas, takaisin kotiin.  

Matkalla Jeesus sanoi opetuslapsille: 17:9 - Miksi?  Jeesus tiesi, että monet ihmiset eivät ymmärtäisi tapahtunutta. 

Vasta sen jälkeen, kun Jumala olisi voimallaan herättänyt Jeesuksen kuolleista, jotkut olisivat valmiita uskomaan, että 

Jeesus todella oli Kristus, Elävän Jumalan Poika. 


