Saarna Kirkastussunnuntaina 30.7.2017
2.vuosikerta Mark. 9:2-8

Kristuksen kirkastuminen
2 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja
vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen
ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä [Matt. 17:1-13; Luuk. 9:28-36; 2. Piet. 1:16-18 : Mark.
5:37+ | Mark. 3:13]

3 ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan
vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. [2. Moos. 34:29; Ilm. 1:14]
4 Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat
Jeesuksen kanssa.
5 Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, on hyvä, että me olemme
täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle."
6 Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.
7 Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on
minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!" [2. Moos. 19:9 | 5. Moos. 18:18,19; Mark. 1:11+]
8 Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään
muuta kuin Jeesuksen yksin.
-Kirkastussunnuntain tapahtumat korkealla vuorella oli Jeesuksen elämän käännekohtamitä oli
tapahtunut aiemmin(lapsuus ja nuoruus valmistumista tehtävään, julkisen toiminnan alku ja
Johanneksen suorittama kaste(vastaa seuraavaan kysymykseen)miksi Jeesus oli todella
kirkastusvuorella elämänsä käännekohdassa? He olivat matkalla Jerusalemiin, kohti
kiinniottamista, kärsimistä ja kuolemaa. Jeesuksen elämän tärkeimmät vaiheet ja tapahtumat
sijoittuvat sen loppuun: hän opettaa kansaa Jerusalemissa, suostuu pilkkaan ja häpeäpaaluun,
uhrikuolemaan, rakkaudessaan hän tahtoo sovittaa koko maailman synnin. =Kirkastusvuorella
Jeesusta vahvistettiin käymään tälle tielle, johon kukaan meistä sanankuulijoista ei olisi
kyennyt. Sitä varten vuorella ilmestyivät myös VT:n edustajat Mooses ja Elia, lain ja profeettojen
edustajat.
-Laki eli mooses edusti kaikkea sitä minkä Jeesus täyttäisi, Jumalan vanhurskaan tahdon
-Profeetat eli Elia edustivat lupauksen sanaa, jonka Jumala antoi heti syntiinlankeemuksen
tapahduttua: laki tuli vasta lupauksen sanan jälkeen.
Siihen asti Jeesus oli ollut ihmisen muodossaan opetuslastensa kanssa – nyt hänen ulkomuotonsa
muuttui hohtavan kirkkaaksi. Matteus ja Luukas kertovat, että Jeesuksen kasvot loistivat kuin
aurinko ja vaatteet kuin valkea valo. Opetuslapset eivät pelänneet Jeesuksen muodonmuutosta ja
kirkkautta. He olivat rukoilemassa. He puhuivat taivaalliselle Isälle tärkeistä asioistaan. Kuusi
päivää aikaisemmin Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen itsensä seuraamisesta.

Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo kulkea minun
jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. [Matt. 16:24-28; Luuk. 9:23-27
: Luuk. 8:34,35: Matt. 10:37-39]

35 Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja
evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava.
36 Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa?
[Luuk. 12:19,20]

37 Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? [Ps. 49:9]
38 Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä
on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa." [Matt.
10:33+]

-Pietari, Johannes ja Jaakop varmaankin miettivät näitä asioita vuorella: mitä kaikkea Jeesuksen
opetuslapsena oleminen merkitseekään? Ehkä he myös miettivät, miksi Jeesus otti vuorelle
mukaansa juuri heidät? Miksei muita opetuslapsia otettu mukaan? Uskon kautta he ehkä
ymmärsivät ”nostaa hattua” Jumalan suunnitelmille. Kaikki ei heillekään avautuisi saman tien. Oli
vain oltava kiitollinen siitä, että sai olla Herran Jeesuksen seurassa, rukoilla yhdessä hänen
kanssaan taivaallista Isää. Mitä he rukoilivat? Mitä tämän päivän Jumalan lapset rukoilevat? Mitä
tämän päivän sananpalvelijat rukoilevat? Eivätkö ainakin sitä, että säilyisivät itse uskomassa,
Jumalan armohoidossa elämänsä loppuun saakka. Eivätkö sitä, että Jumala työ tässä maailmassa
saisi menestyä? Että Jumalan valtakunnan evankeliumi leviäisi kaikkeen maailmaan ja toisi
ihmisten sydämiin elävän uskon, toivon ja rauhan?
Pietari puki miesten sydänten kokemuksen sanoiksi: ” Rabbi, on hyvä, että me olemme

täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Pietari sanat
voidaan myös kääntää, että Jeesus, meidän on niin hyvä olla täällä, että tehdäänkö
majat? Pietarilla taisi ajantajukin mennä kuunnellessaan Jeesuksen, Mooseksen ja
Eliaan käymää keskustelua.
Uskovaisista on sanottu, että he ovat tasapäistä joukkoa eli tasa-arvoisia, kukaan ei
ole toista parempi tai toisen yläpuolella. niinhän se onkin, että seurakuntaruumiissa
on vain yksi pää, Jeesus Kristus. Muut osat ovat samanarvoisia jäseniä. Jäsenillä vain
on erilaisia tehtäviä. Pietari siis rohkenee tässä uskossa keskeyttää meille ehkä
hyvinkin arvovaltaisiksi muodostuneiden pyhien miesten keskustelun. Pietari
lapsenuskossaan haluaa tuoda esille sen, että tässä on todella hyvä olla, vaikkakin
samaan aikaan pelottaa. Heidän on nyt helppo uskoa todeksi se, mitä Jeesus oli heille
jo ehtinyt opettaa. Oli helppo uskoa todeksi se, mistä synagogissa oli luettu pyhistä
kirjoituksista. Oli helppo uskoa se, mitä henki seurakunnassa oli opettanut Jumalan
pelastavasta tahdosta Jeesuksessa Kristuksessa. Oli helppo uskoa ylösnousemuksen,
”Aabrahamin helman ja iankaikkisen elämän todeksi. Mooses ja Elia eivät olleet
kuolleita, vaan he olivat elossa. Heidän tehtävänsä oli vielä kerran puhua Jeesuksen
kuolemasta Jerusalemissa. Sitä he olivat aikoinaan ennustaneet Jumalan suuna –
Mooses Israelin kansan johtajana orjuudesta kohti luvattua maata – Elia muutamaa

vuosisataa Moosesta myöhemmin 800-luvulla Israelissa toimi Jesajan, Jeremian ja
Hesekielin edelläkävijänä. Elia taisteli puhtaan jumalanpalveluksen ja
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Profeetta Malakian kirjan lopussa
Mooses ja Elia ovat esillä näin: Pitäkää mielessänne palvelijani Mooseksen laki,
jonka annoin hänelle Horebilla: käskyt ja säädökset, jotka annoin koko Israelille.
Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille
profeetta Elian. hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. (Mal. 3:22-24)
-Samassa kuului tuli pilvi joka peitti heidät varjoonsa. Pilvestä kuului taivaallisen
Isän turvalliset sanat: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!” Rakas ja
rakastaminen ovat sanoja, jotka saavat hyvällä tuulelle. Taivaallinen Isä puhui
rauhoittavia, mutta samalla myös paljon puhuvia sanoja omillensa. Jeesuksen
kastehetkellä opetuslapset olivat kuulleet taivaasta äänen, joka sanoi: ”Sinä olet
minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” Kuinka tärkeää onkaan, että
ihmisellä syntyy sydämessä halu kuunnella Jeesuksen puhetta. Missä Jeesus sitten
tänä päivänä puhuu? Hän puhuu seurakunnassaan Pyhän Henkensä kautta. Pyhällä
Hengellä on suuna uskoon autettuja tavallisia miehiä ja naisia, tavallisia nuoria ja
lapsia, jotka uskovat Raamatun ilmoituksen mukaisesti Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja
heidän omien syntiensä sovittajaksi. Isä siunaa heitä Pojassaan joka päivä runsaasti
anteeksiantamuksen evankeliumilla. Jumalan armo on läsnä koko elämässä, joka
hetki. Armo kantaa, hoitaa ja opettaa kilvoittelemaan hyvällä ja loukkaamattomalla
omalla tunnolla. Pietarin, Jaakopin ja Johanneksen vaatteet eivät syttyneet loistamaan
toisin kuin Jeesuksen. He pysyivät syntiinlankeemuksen perillisinä elämänsä loppuun
saakka. Mutta Jeesus oli synnitön loppuun asti ja ansaitsi kuolemallaan syntien
sovituksen. Siihen saamme tänäänkin turvautua uskon kautta ja avulla. Jokainen
tämän sanan kuulija saa uskoa omalle kohdalleen epäuskon ja kaikki synnit anteeksi
Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Uskothan tämän evankeliumi suuren lupauksen
ja lohdutuksen omalle sydämellesi. Se ei tee sinusta parempaa uskovaista, mutta se
tekee sinusta taivaan perillisen. Valtakuntansa osallisuuteen Jumala tahtoo kutsua yhä
epäuskosta Jumalan lasten yhteyteen, Jeesuksen seuraajaksi. Aamen.

