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Kirkastusvuori - Matt. 16:13-23, 17:1-9
Kuvat videossa: Lastenmissio, Jeesuksen elämä 3-kierrekirja
Kuvat ladattavassa materiaalissa: www.freebibleimages.org
Johdanto: Mitä sä vastaat kysymykseen: Kuka Jeesus on? (Paperi, jossa oikeita ja vääriä vaihtoehtoja)
Kun Jeesus eli täällä maan päällä, hän vakuutti olevansa Jumalan Poika, itse Jumala. Onko olemassa
todisteita siitä, että Hän oli oikeassa? Kuuntele nyt salapoliisin tavoin löytääksesi todisteita siitä, että Jeesus
todella on Elävän Jumalan Poika.
KUVA 1
Jeesus ja opetuslapset olivat taas matkalla ja juttelivat keskenään. Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, että
kenenkä ihmiset sanovat minun olevan? Opetuslapset vastasivat: toisten mielestä olet Johannes Kastaja,
toisten mielestä Elia tai Jeremia tai joku muu suurista profeetoista, eli ne vastasivat Jeesuksen olevan joku
Jumalan lähettämistä miehistä, jotka julistivat Jumalan sanaa. Kun Jeesus oli kysellyt muiden mielipiteitä,
niin sit hän kysyi opetuslapsilta itseltään, kenen te sanotte minun olevan? Pietari vastasi Jeesukselle: Matt.
16:16 (näkyviin, ääneen)
Messias tarkoittaa voideltua kuningasta. Raamatusta, VT:sta voidaan lukea, kuinka Israelin kansa odotti
messiasta, joka pelastaisi heidät. Eli Messias on luvattu pelastaja, joka antaa synnit anteeksi ja vie
Taivaaseen. Mitäs tarkoittaa elävä Jumala? Hän on kansamme, puhuu, kuulee, näkee, auttaa, johdattaa,
pelastaa… Jumala on totta ja toimii tässä ja nyt!!
Jeesus kääntyi Pietarin puoleen sanoen: Minun Taivaallinen Isäni, Jumala, antoi sinulle tuon vastauksen. Et
olisi osannut 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 itse uskoa.
Jos sinä tänään uskot Jeesukseen, siihen, että hän Jumalan poika, sinun pelastajasi, se on Jumalan työtä.
Jumala on antanut sinulle uskon, kiitä häntä siitä.
Tämän keskustelun jälkeen Jeesus kertoi, kuinka Hänen tulee mennä Jerusalemiin ja siellä hän kärsii ja
lopulta ristiinnaulitaan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jeesus itse tiesi tismalleen, että
kuka hän on ja miksi hän on tuli maailmaan; mikä hänen tehtävä on. Mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet,
mistä hän puhui.
KUVA 2
Muutaman päivän myöhemmin Jeesus pyysi opetuslapsiaan Pietari, Jaakobia ja Johannesta mukaansa
vuorelle, hiljaisuuteen, 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, keskusteli Taivaallisen Isänsä kanssa, tapahtui jotain ihmeellistä.
Pietari, Jaakob ja Johannes ehkä nauttivat hiljaisuudesta ja rukoilivat omilla tahoillansa. Oli rauhallista ja
sitten…
KUVA 3
Raamattu kertoo: Matt. 17:2 Ajattele: Jeesuksen kasvot loistivat kuin aurinko, vaatteensa oli kuin valo, ne
hohtivat. Mitä tapahtui? Mistä se johtui? > Jumalan taivaallinen kirkkaus säteili Jeesuksen maallisen kehon
kautta! Jeesus ei ollut ainoastaan ihminen, vaan Matt. 16:16. (ääneen) 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,
tavallisena ihmisenä maailmassa, niin kuin me? Koska hän rakastaa sinua ja halusi pelastaa sinut. Hän tuli
tänne kärsimään ja kuolemaan sinun ja minun syntien tähden. Ei vaan kuolemaan vaan nousemaan
kuolleista. Miten Jeesus erosi maan päällä eläessään meistä muista? Pyhä ja puhdas, ei syntiä, koska hän oli
myös täydellinen, elävä Jumala.
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Nyt, Jeesuksen rukoillessa, Hänen jumalallinen kirkkautensa säteili. Läsnäolevat opetuslapset saivat nähdä,
että hän todella on Jumala. Mutta ei siinä kaikki. Pian tapahtui jotain muutakin ihmeellistä. Matt. 17:3
KUVA 4
Tiedätkö, ketä on Mooses ja Elia? Miehiä, jotka olivat eläneet monta sataa vuotta ennen kuin Jeesus syntyi.
Mooses johdatti Israelin kansan Egyptistä Luvattuun maahan ja Elia oli profeetta, Jumalan mies, joka kertoi
ihmisille Jumalan Sanaa ja opetti heitä tuntemaan Jumalan tahdon. Molempien kautta tapahtui paljon
ihmeitä. Raamattu kertoo, että Jeesus, Mooses ja Elia keskustelivat. Mitä luulet, mistä he keskustelivat?
Muistelivatko he ihmeellisiä tapahtumia, mitä tapahtui Mooseksen ja Elian aikana maan päällä? Raamattu ei
suoraan kerro, mitä he puhuivat, mutta uskon, että heillä oli jotakin paljon tärkeämpää puhuttavaa. He
varmaan keskustelivat edessä olevasta, maailman tärkeimmästä tapahtumasta, siitä, että Jeesus pian kuolisi
ristillä. Sillä Jeesushan oli jo just kertonut opetuslapsilleen, mitä hänelle tapahtuu.
Kun opetuslapset näkivät kaikki nämä ihmeelliset asiat, he varmaan eka pelästyivät, mutta Jeesuksen
läheisyydessä heidän oli hyvä, oikeastaan ihan parasta 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.
Jeesuksen läheisyydessä on sinunkin parasta olla! Mitään sen parempaa ei ole. Miten sinä voit olla Jeesuksen
läheisyydessä? Kun uskot Jeesukseen, Jeesus on kanssasi aina. Rukoillen voit hänelle puhua ja Raamatun
kautta Hän puhuu sinulle. Toisinaan säkin saatat kokea sellaisia kirkastusvuorihetkiä, niin kuin Pietari, että
oikein tunnet, kuinka ihana on elää Jeesuksen kanssa. Jeesus tuntuu mahtavalta ja loistavalta. Mutta muista,
että silloinkin, kun ei tunnu kivalta, silloin kun on ihan tavallista tai on surua ja kipua, niin silloinkin Jeesus on
sun kanssa. Usko Jeesukseen ei oo tunteista kiinni. Ja kerran, kun päästään taivaaseen, niin siellä on varmasti
aina hyvä olla.
KUVA 5
Raamatussa kerrotaan, että Pietarin puhuessa tuli loistava pilvi, joka peitti heidät kokonaan. Sitten pilvestä
kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on Minun Rakas Poikani, johon Minä olen mielistynyt. Kuulkaa Häntä!" Kuka
niin sanoi? Jumala. Miksi Jumala sanoi niin? Jumala halusi, että opetuslapset varmasti tietäisivät, kuka Jeesus
todella oli. Matt. 16:16 (ääneen) 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 sut taivaaseen.
Hän myös haluaa, että sinä kuuntelet Jeesusta ja tottelet Häntä!!
Minkälaisia Raamatun ohjeita meidän tulisi totella? Rakastaa toisia ihmisiä. Olla rehellinen kaikessa, mitä
teet ja sanot. Kertoa toisillekin, kuinka he voivat oppia tuntemaan Jeesuksen. Tässä on vain muutamia
esimerkkejä siitä, mitä Jumala kertoo meille Raamatussa. Jumala halusi, että opetuslapset ja sinä ja minä,
tietäisimme, että meidän ei tule vain kuunnella Jeesusta vaan myös elää Hänen tahtonsa mukaan!
Mutta miksi tulee kuunnella ja totella nimenomaan Jeesusta? Koska Jeesus on Elävän Jumalan Poika, joka
haluaa puhua sinulle ja hän on kaiken viisauden, totuuden ja rakkauden lähde. Hänellä on sinulle paljon
kerrottavaa (näytä lappuina): ensinnäkin hyvä ohjeet, kuinka tätä elämää tulee elää ja kuinka taivaaseen
pääsee, hän tahtoo myös opettaa sinulle uutta Jumalasta, taivaasta ja tästä elämästä, hänellä on varattuna
sulle myös rohkaisuna sanoja, kun sinulla on vaikeaa tai pelottaa. Hän myös ojentaa ja ohjaa sinua oikeaan
suuntaan, silloin kun teet vääriä valintoja etkä eläkään Jumalan mielen mukaista elämää. Jumalan Sana on
loputon aarrearkku, mistä löydät kaiken sen, mitä itse Jumala haluaa sinulle kertoa.
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KUVA 6
Kun opetuslapset kuulivat Jumalan mahtavan äänen, he kaatuivat kasvoilleen maahan, pelosta vavisten.
Mutta Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi: Nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät
nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Kirkkaus oli poissa. Mooses ja Elia olivat poissa. Loistava
pilvi oli poissa. Oli ihan niin kuin ennenkin. Arki jatkui. Mutta edelleen Jeesuksen kanssa. 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
herättää Jeesuksen kuolleista, jotkut olisivat valmiita uskomaan, että Jeesus todella oli Kristus, Elävän
Jumalan Poika.
Pietari uskoi, että Jeesus on elävän Jumalan poika ja tahtoi kuunnella ja totella häntä. Joten emmeköhän
toimi samoin. Laitetaan korvat hörölle ja sanotaan Jeesukselle: mä uskon, että sä totisesti oot elävän Jumalan
poika. Puhu mulle, mä kuuntelen. Auta mua myös tottelemaan sua, kiitos!
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Raamattuvisa – Kuka Jeesus on? – Kirkastusvuori
1. Selvitä salakirjoitus
11 3 8 15 ____________________________________
9 6 2 12 _____________________________________
7 2 11 11 3 1 11 _______________________________
2 6 15 14 15 8 _________________________________
4 13 7 1 6 1 8 __________________________________
10 9 3 5 1 ____________________________________
7 1 12 12. AL:AL _______________________________

2. Yhdistä lauseelle sopiva jatko
1. Pietari vastasi Jeesuksen kysymykseen: …

A. … kasvot loistivat kuin aurinko

2. Vain Jumala voi herättää uskon siihen, että…

B. … säteili Jeesuksen kautta.

3. Vuorella Jeesuksen…

C. … Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.

4. Jumalan taivaallinen kirkkaus…

D. …hän rakastaa sinua ja tahtoo pelastaa
sinut.

5. Jeesus tuli ihmiseksi, koska…
6. Pietarilla…
7. Sinun on parasta…
8. Usko Jeesukseen…
9. Jumala sanoi: …

E. … Jeesus on todella Jumalan poika.
F. …olla Jeesuksen kanssa.
G. …oli hyvä olla vuorella.
H. …ei ole tunteista kiinni.

10. Meidän ei tule vain kuunnella Jeesusta, vaan…

I. …tämä on minun rakas poikani, johon
minä olen mieltynyt.

11. Jeesus haluaa puhua sinulle…

J. … he kaatuivat kasvoilleen maahan.

12. Kun opetuslapset kuulivat Jumalan äänen…

K. … elämä jatkui niin kuin ennenkin,
edelleen Jeesuksen kanssa.

13. Ihmeellisten tapahtumien jälkeen…

L. …kuunteletko sinä?
M. …myös elää hänen tahtonsa mukaan.
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Essi ja Elmeri,
-

Ennen opetusta

Elmeri: Tiedätkö Essi sen värikäshattuisen miehen, joka polkee pyörällä koulun vierestä monta
kertaa päivässä? Ja joskus se ajaa jopa yksipyöräisellä.
Essi: Joo, se esittää aina kaikenlaisia hassuja temppujakin meille, ihan kun joku pelle, mutta ei se
koskaan kerro kuka hän on.
Elmeri: En mäkään tiennyt, kuka se oikeesti on ja mitä se meinaa. Mut me Masan ja Pertun kanssa
päätettiin ryhtyä salapoliiseiksi ja selvittää tilanne.
Essi: Mitä te teitte?
Elmeri: Me seurattiin sitä salaa, että minne se aina pyöräilee, ja mitä se milloinkin tekee.
Essi: Näkikö se koskaan teitä?
Elmeri: Ei, me kuljettiin aina piilossa puskissa ja puitten ja rakennuksien takana. Sit meillä oli hyvä
kiikarit, jolla nähtiin se kaukaakin. Ja kun kadotettiin se näkyvistä, tutkittiin suurennuslasilla maasta
jälkiä, niin tiedettiin mihin suuntaan se on mennyt.
Essi: Voi teitä, olikohan tuo nyt kovin järkevää? No, kerro nyt kuitenkin, mitä te saitte selville?
Elmeri: Se oli kyllä tosi salaperäinen mies. Sen talokin on ihan erilainen kuin muiden talo, värikäs ja
ihan oudon muotoinen. Se omistaa kaikenlaisia sirkustavaroita ja sillä on aina paljon karkkia, ja se
on tosi hauska mies. Siis sen täytyy olla pelle, ihan oikea sirkuspelle.
Essi: Oikeestiko?
Elmeri: Mäkin vähän epäilin, mutta sen naapurit tuntee sen hyvin, ja he sanoi, että se on ollut
töissä sirkuksessa ja edelleen se elää ja toimii kuin pelle. Ja mä uskon kyllä niihin.
Essi: Hah, aika hauska juttu! Mutta Elmeri, voiskohan Jeesusta seurata ja tutkia myöskin tuolleen
salapoliisin tavoin?
Elmeri: Miten niin?
Essi: Mä oon kuullut Jeesuksesta paljon, mitä se on tehnyt, mutta mistä voin oikeesti olla varma,
kuka Jeesus on? Kaveritkin sanoo, että Jeesus on satuolento vaan, eikä se voi meitä oikeesti
auttaa.
Elmeri: Hmm. Mäkin tiedän monia, jotka ei usko Jeesukseen ja väittää sen olevan vaan tavallinen
ihminen, joka teki poikkeuksellisen paljon hyvää. Mut jospa kuunnellaan nyt raamattuopetus…
Essi: Ehkä siitä saadaan jo jotain johtolankoja, jotta salapoliisiin työmme edistyy.
Elmeri: Nyt pitää siis kuunnella tosi tarkkana...
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Essi ja Elmeri,
-

Kirkastusvuori

opetuksen jälkeen

Elmeri: Uskotko sä, että Raamattu on totta – tuokin kertomus, mitä kuultiin?
Essi: Joo!
Elmeri: No, ymmärrätkö sä nyt, että kuka Jeesus on?
Essi: Joo, Jeesus on elävän Jumalan poika. Kertomus oli kyllä ihmeellinen, muttei oo enää
epäilystäkään, kuka Jeesus on.
Elmeri: Aloittelija salapoliisikin siis sai selväksi, kuka Jeesus on?
Essi: Kyllä vaan. Vaikka monet varmaan sanoo, ettei tuokaan kertomus oo totta. Mutta mä
uskon, että se on totta.
Elmeri: Niin mäkin uskon! Mut niin kuin sanottiin, uskon vaikuttaa vain Jumala; ei ihminen itse
luonnostaan Jeesukseen usko.
Essi: Niin, se on Jumalan antama lahja. Mut sen takia pitää kyllä rukoilla kavereiden puolesta,
että hekin voisivat vastaanottaa sen lahjan ja uskoisivat Jeesukseen.
Elmeri: Kerrotaan heille myös, mitä jo tiedämme Jeesuksesta, miksi me häneen uskomme ja mitä
Jeesus on meille antanut.
Essi: Joo! Mut minusta tuntuu myös siltä, että jatkan salapoliisin työtä tutkimalla Raamattua,
jotta voin entistä paremmin tuntea Jeesuksen ja totella häntä.
Elmeri: Siinäpä meillä onkin koko elämäksi tehtävää. Raamattu ja suurennuslasi käteen ja eikun
vaan tutkimustyöhön.
Essi: Heh, onneksi mulla on niin hyvä näkö, etten tarvitse suurennuslasia Raamatun lukemiseen.
Mutta rukoilen kyllä, että antais mulle kuulevat korvat, että kuulisin ja ymmärtäisin, mitä Hän
Raamatussa mulle puhuu.
Elmeri: Totta, sitä mäkin tarvitsen! Tarvitsen myös oikeanlaista mieltä, että tahdon totella häntä.
Mä yleensä mieluummin teen päinvastoin.
Essi: Mut Jeesus auttaa siinä, ihan varmasti!
Elmeri: Kiitos Jeesus, kun puhut mulle!
Essi: Ja autat mua tottelemaan sua!

Essi ja Elmeri,
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-

Ennen opetusta

Elmeri: Tiedätkö Essi sen värikäshattuisen miehen, joka polkee pyörällä koulun vierestä
monta kertaa päivässä? Ja joskus se ajaa jopa yksipyöräisellä.
Essi: Joo, se esittää aina kaikenlaisia hassuja temppujakin meille, ihan kun joku
pelle, mutta ei se koskaan kerro kuka hän on.
Elmeri: En mäkään tiennyt, kuka se oikeesti on ja mitä se meinaa. Mut me Masan ja
Pertun kanssa päätettiin ryhtyä salapoliiseiksi ja selvittää tilanne.
Essi: Mitä te teitte?
Elmeri: Me seurattiin sitä salaa, että minne se aina pyöräilee, ja mitä se milloinkin tekee.
Essi: Näkikö se koskaan teitä?
Elmeri: Ei, me kuljettiin aina piilossa puskissa ja puitten ja rakennuksien takana. Sit meillä
oli hyvä kiikarit, jolla nähtiin se kaukaakin. Ja kun kadotettiin se näkyvistä, tutkittiin
suurennuslasilla maasta jälkiä, niin tiedettiin mihin suuntaan se on mennyt.
Essi: Voi teitä, olikohan tuo nyt kovin järkevää? No, kerro nyt kuitenkin, mitä te
saitte selville?
Elmeri: Se oli kyllä tosi salaperäinen mies. Sen talokin on ihan erilainen kuin muiden talo,
värikäs ja ihan oudon muotoinen. Se omistaa kaikenlaisia sirkustavaroita ja sillä on aina
paljon karkkia, ja se on tosi hauska mies. Siis sen täytyy olla pelle, ihan oikea sirkuspelle.
Essi: Oikeestiko?
Elmeri: Mäkin vähän epäilin, mutta sen naapurit tuntee sen hyvin, ja he sanoi, että se on
ollut töissä sirkuksessa ja edelleen se elää ja toimii kuin pelle. Ja mä uskon kyllä niihin.
Essi: Hah, aika hauska juttu! Mutta Elmeri, voiskohan Jeesusta seurata ja tutkia
myöskin tuolleen salapoliisin tavoin?
Elmeri: Miten niin?
Essi: Mä oon kuullut Jeesuksesta paljon, mitä se on tehnyt, mutta mistä voin
oikeesti olla varma, kuka Jeesus on? Kaveritkin sanoo, että Jeesus on satuolento
vaan, eikä se voi meitä oikeesti auttaa.
Elmeri: Hmm. Mäkin tiedän monia, jotka ei usko Jeesukseen ja väittää sen olevan vaan
tavallinen ihminen, joka teki poikkeuksellisen paljon hyvää. Mut jospa kuunnellaan nyt
raamattuopetus…
Essi: Ehkä siitä saadaan jo jotain johtolankoja, jotta salapoliisiin työmme edistyy.
Elmeri: Nyt pitää siis kuunnella tosi tarkkana...

Kirkastusvuori - Matt. 16:13-23, 17:1-9 – Kuka Jeesus on?

Essi ja Elmeri,
-

Kirkastusvuori

opetuksen välissä

Essi: Oi, oisinpa saanut olla paikalla. Mäkin olisin halunnut nähdä Jeesuksen!
Elmeri: Ja vielä tuollaisessa tilanteessa, missä tapahtui noin ihmeellisiä asioita.
Essi: Mä alan vakuuttua siitä, että Jeesus todellakin on elävä Jumala. Miksi Jeesus
sitten eli niin kuin ihminen?
Elmeri: Hmm. ehkä se selviää ihan just…
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Essi ja Elmeri,
-

Kirkastusvuori

opetuksen jälkeen

Elmeri: Uskotko sä, että Raamattu on totta – tuokin kertomus, mitä kuultiin?
Essi: Joo!
Elmeri: No, ymmärrätkö sä nyt, että kuka Jeesus on?
Essi: Joo, Jeesus on elävän Jumalan poika. Kertomus oli kyllä ihmeellinen, muttei
oo enää epäilystäkään, kuka Jeesus on.
Elmeri: Aloittelija salapoliisikin siis sai selväksi, kuka Jeesus on?
Essi: Kyllä vaan. Vaikka monet varmaan sanoo, ettei tuokaan kertomus oo totta.
Mutta mä uskon, että se on totta.
Elmeri: Niin mäkin uskon! Mut niin kuin sanottiin, uskon vaikuttaa vain Jumala; ei ihminen
itse luonnostaan Jeesukseen usko.
Essi: Niin, se on Jumalan antama lahja. Mut sen takia pitää kyllä rukoilla kavereiden
puolesta, että hekin voisivat vastaanottaa sen lahjan ja uskoisivat Jeesukseen.
Elmeri: Kerrotaan heille myös, mitä jo tiedämme Jeesuksesta, miksi me häneen uskomme
ja mitä Jeesus on meille antanut.
Essi: Joo! Mut minusta tuntuu myös siltä, että jatkan salapoliisin työtä tutkimalla
Raamattua, jotta voin entistä paremmin tuntea Jeesuksen ja totella häntä.
Elmeri: Siinäpä meillä onkin koko elämäksi tehtävää. Raamattu ja suurennuslasi käteen ja
eikun vaan tutkimustyöhön.
Essi: Heh, onneksi mulla on niin hyvä näkö, etten tarvitse suurennuslasia Raamatun
lukemiseen. Mutta rukoilen kyllä, että antais mulle kuulevat korvat, että kuulisin ja
ymmärtäisin, mitä Hän Raamatussa mulle puhuu.
Elmeri: Totta, sitä mäkin tarvitsen! Tarvitsen myös oikeanlaista mieltä, että tahdon totella
häntä. Mä yleensä mieluummin teen päinvastoin.
Essi: Mut Jeesus auttaa siinä, ihan varmasti!
Elmeri: Kiitos Jeesus, kun puhut mulle!
Essi: Ja autat mua tottelemaan sua!

