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Arja Kalliopaasi, kappalainen

KIRKASTUSVUORELLA
Kirkastusvuori avaa näkymät taivaallisiin sfääreihin. Kuulemme mielellämme
kirkastusvuoren tapahtumista, sillä niissä on mukana valoa ja iloa sekä onnellista oloa.
Jeesus on ottanut korkealle vuorelle mukaan opetuslapsista Pietarin, Jaakobin ja
Johanneksen.
Kirkastusvuori on Jeesuksen ajallisen elämän kohokohta ja samalla se on hänen
seuraajilleen eräs tärkeä kiinnekohta. Elämässämme on ratkaisevaa se, mihin laitamme
turvamme ja kohotamme katseemme.
Evankeliumissa Johannes viittaa siihen sanoen: ”Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta” (Joh 1:14).
Ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika oli Jumala, jonka tärkeimmät ominaisuudet olivat armo
ja totuus.
Totuuden edessä koemme epävarmuutta, sillä se paljastaa ihmisestä epämiellyttäviä
asioita. Ainoastaan totuuden valossa voimme ymmärtää sen, että emme voi lähestyä
pyhää Jumalaa omassa varassamme. Itsetuntemus johtaa meidät Jumalan armon äärelle.
Raamatussa vuori on myös Jumalan pyhyyden kohtaamisen paikka. Kirkastusvuori on
todennäköisimmin ollut Hermon, joka kohoaa noin kolmen kilometrin korkeuteen. Suurena
osana vuodesta vuoren rinteillä lumi heijastelee auringon säteiden kirkkautta, joka
todellisuudessa saa vuoren näyttämään kirkkaalta.
Kirkastusvuoren tapahtumissa oli kysymys muusta kuin auringon valon vaikutuksesta.
Mitä vuorella oikein tapahtui? Voimme kysyä myös sitä, miksi Jeesus otti mukaansa juuri
nämä kolme edellä mainittua opetuslasta? Edelleen voimme pohtia sitä, miksi siellä oli
mukana myös Mooses ja Elia?
Jeesuksen opetuslasten ydinjoukkoon kuuluvat Pietari, Jaakob ja Johannes olivat mukana
monissa tärkeissä vaiheissa. Mooseksen läsnäolon voimme tietyllä tavalla ymmärtää
Jumalan antaman lain välittäjänä sekä siinä, että hän sai aikanaan kokea Jumalan
ilmestymisiä Siinain vuorella.
Yhteistä Moosekselle ja Elialle oli, että heidän poistumisensa tämän elämän keskeltä
tapahtui erikoisella tavalla. Elia vietiin tulisilla vaunuilla taivaaseen ja Mooseksesta
sanotaan, että Jumala hautasi hänet.

Myös Jeesuksen kuolemaan liittyisi myöhemmin jotain tavatonta. Hauta ei kykenisi
pidättelemään häntä. Luukkaan evankeliumissa Elia ja Mooses keskustelivatkin
Jeesuksen poismenosta, hänen kuolemastaan.
Julistuksen ja tunnustekojen avulla Jeesus oli aiemmin yrittänyt saada ihmiset
oivaltamaan, että hän on Vt:ssa luvattu Messias, jonka esikuvia olivat niin Mooses kuin
Eliakin. Kirkastusvuorella paljastuu silminnähden se, mikä oli aiemmin kuultavissa
Jeesuksen puheissa.
Opetuslapset saivat nähdä Jeesuksen kaikessa kirkkaudessaan. He saivat nähdä ja kuulla
enemmän mitä olivat osanneet odottaa. He saivat kuulla Jumalan sanat: ”Tämä on minun
rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!”.

