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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far,
och Herren Jesus Kristus!

Mose och en åt Elia. Han hade inte riktigt
vaknat upp ännu när han sa det.

Bön: Käre Jesus, låt oss få se din härlighet.
Amen.

Innan vi går in på detaljer i berättelsen och
sammanhanget ska vi placera in budskapet i
det stora perspektivet, i frälsningshistorien.
Sedan ska vi se på berättelsens placering i tid
och rum och till sist ska vi tänka på vårt eget
förklaringsberg.

Temat på Kristi förklarings dag är Kristi härlighet. Vår text är dagens evangelietext från Matt
17:1–8.
1 Sex dagar därefter tog Jesus med sig
Petrus, Jakob och hans bror Johannes och
förde dem upp på ett högt berg där de var
ensamma. 2 Då förvandlades han inför
dem: hans ansikte lyste som solen, och
hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och
Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom.
4 Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott
för oss att vara här. Om du vill ska jag göra
tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose och
en åt Elia." 5 Medan han ännu talade kom
ett lysande moln och sänkte sig över dem.
Och en röst ur molnet sade: "Han är min
älskade Son. I honom har jag min glädje.
Lyssna till honom!" 6 När lärjungarna hörde
det, föll de skräckslagna ner på sina ansikten. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid
dem och sade: "Res er upp och var inte
rädda!" 8 Och när de lyfte blicken, såg de
ingen annan än Jesus.
Om ni skulle se Mose, Elia och Jesus tillsammans, skulle ni känna igen dem? Vi har våra
bilder som man har tänkt sig att de såg ut,
men inga foton. Vi har inte heller några beskrivningar av särskilda kännetecken. Jag tror
det skulle vara svårt att veta hur dessa bibliska
personer skulle se ut om de visar sig för oss.
Hur lärjungarna kunde veta vilka det var som
Jesus hade med sig vet vi inte, men vi kan
räkna med att Anden uppenbarade det för
dem, eller kanske Jesus presenterade sina
vänner som han talade med.
Lukas och Markus berättar också om händelsen. Lukas skriver (Luk 9:28ff) att Petrus och
de som var med honom sov tungt. Men när de
vaknade från sin sömn kände de igen dem.
När de skulle skiljas föreslog Petrus att de
skulle bygga tre hyddor, en åt Jesus, en åt

Löftet, skuggan och verkligheten
För de tre lärjungarna måste det här ha varit
en mäktig upplevelse. Petrus skrev senare om
det i sitt andra brev (2 Pet 1:16–18) som vi
hörde i episteltexten. Vi var ögonvittnen, skrev
han. De såg verkligen de tre männen och visste vilka de var. De hörde en röst som de visste
var Guds röst. Den rösten hörde vi.
Det som de hörde var:
Han är min älskade Son. I honom har jag
min glädje. Lyssna till honom!
Ungefär samma ord hördes en annan gång
från himlen. Det var något år tidigare när Johannes döpte Jesus vid Jordan. Luk 3:22 berättar:
Från himlen kom en röst: ”Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.”
De här orden är en påminnelse om ett löfte
som Gud gav David genom profeten Natan.
Det är ytterst centrala ord för väntan på Messias, som alla judar kände till. Vi ska läsa dem
i 2 Sam 7:11–16:
”Nu förkunnar Herren för dig att Herren
ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut
och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig
upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt
liv, och jag ska befästa hans kungadöme.
Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och
jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag
ska vara hans far och han ska vara min
son. …
Min nåd ska inte vika från honom, så som
jag lät den vika från Saul, som jag lät vika
för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska
bestå inför mig till evig tid. Din tron ska
vara befäst för evig tid.”
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Den här profetian verkar gälla Davids son Salomo, som faktiskt byggde ett ståtligt tempel i
Jerusalem. Men Natan säger inte att Davids
son ska bygga templet åt Herren, utan han säger att Herren ska bygga ett hus åt David. Och
det sker genom en avkomling som ska utgå
från hans liv. Det kungadömet som han upprättar blir befäst och ska vara i evighet. Salomo var mäktig, men han var inte kung i evighet. Inte heller bestod Davids ätt för alltid.
När Jesus kom fanns inget kvar av den jordiska storheten hos Davids kungaätt.
På det här löftet och många andra profetiska
ord byggde judarna sin förhoppning om det
messianska riket. Men de misstolkade profetiorna. De fastnade vid löftet om att Davids
kungadöme skulle återupprättas och de väntade att det skulle vara ett vanligt jordiskt rike.
De förstod inte att det skulle upprättas som ett
annorlunda rike, inte ett jordiskt.
Så är det ännu idag. Många menar att Messias
ännu ska komma för att upprätta ett jordiskt
rike. Men det rike består inte i jordisk makt.
Det sa Jesus mycket tydligt inför Pilatus. Därför måste han lida och dö. Det var det han
samtalade med Mose och Elia om. I Lukas
version av berättelsen står det att de samtalade om Jesu bortgång, alltså om hans uppdrag i
Jerusalem att lida, dö och uppstå.
Genom sina ord vid Jordan och orden här på
förklaringsberget intygar Gud Fader att Jesus
är den älskade sonen som han lovat sända sitt
folk. Han är av Davids ätt, och det är han som
ska regera i evighet. Lyssna till honom, säger
rösten från himlen. Här är han, den som jag
lovade. Honom ska ni lyssna till. Det sa också
Mose om den profet som skulle komma (5
Mos 18:15).
Vi har kanske inte så lätt i dag att förstå namnet på den här söndagen: Kristi förklarings
dag, för ordet förklara motsvarar inte det som
det betydde förr. Ordet förklaring kommer
från klar och klarhet. Jesu verkliga identitet
öppnades och de såg vem han egentligen var:
Guds Son.
När vi ser Jesus ser vi Gud själv. Utom genom
honom kan ingen se Gud och leva. Hans helighet står i så stor kontrast till vår mänskliga
tillvaro att vi inte tål det ljus som han utstrålar.
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Men vi kan se Jesus. Han har gjort Gud känd,
skriver Johannes (1:18):
Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde,
som själv är Gud och i Faderns famn, han
har gjort honom känd.
Orden förklaring och klarhet betyder också att
vi har verkligheten framför oss, inte bara ett
sken eller en skuggbild. I Gamla testamentets
tid såg man skuggbilder av Jesus. Mose instiftade en lång rad med lagar som visade fram
emot Jesus. Det var de lagar som vi kallar ceremoniallagar: lagar om offer, lagar om högtider, lagar om ren och oren mat. De var instiftade för en tid. De fungerade som skolmästare
som skulle lära Israels barn vad deras Messias
skulle göra i verkligheten sedan den förberedande tiden var över. I Kol 2:16,17 skriver Paulus:
Låt därför ingen döma er för vad ni äter och
dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga
av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus.
Tänk vilken härlig upplevelse Mose hade när
han fick stå tillsammans med Jesus och höra
vad han berättade om verkligheten, det som
Mose bara hade sett som en skugga! Och Elia
stod som representant för alla profeterna och
fick ta del av undervisningen om vad Jesu död
och uppståndelse verkligen betyder, från Jesu
egen mun! De hade säkert många frågor att
ställa honom. Vi vet inte hur länge Petrus, Jakob och Johannes hade sovit och missat det
här samtalet men vi har i alla fall fått veta vad
det handlade om.
Händelsens sammanhang
Vi ska så gå till textens sammanhang. Kapitel
16 och 17 i Matteusevangeliet beskriver för
oss ett slags höjdpunkt i Jesu verksamhet. Han
börjar här berätta om sitt förestående lidande.
Jesus har vandrat med lärjungarna långt upp i
norr, till trakten av Caesarea Filippi som låg
vid foten av berget Hermon, det högsta berget
i bergskedjan Antilibanon, som idag finns på
gränsen mellan Libanon och Syrien. En del av
Hermon hör tillsammans med Golanhöjderna
till det område som Israel ockuperade under
Sexdagarskriget 1967.
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Jesus ställer sina lärjungar inför frågan vem
han är. Sedan han fått en rad olika svar frågar
han vem de anser att han är. Petrus svarar
(Matt 16:16):
Du är Messias, den levande Gudens Son.
Det här var ett starkt vittnesbörd. Svaret har
stor betydelse när vi ska förstå händelsen som
beskrivs i dagens text. Jesus prisar Petrus salig,
och säger att han har fått den här kunskapen
av hans Far i himlen. Sedan ger han honom
ett stort uppdrag: förvaltningen av himmelrikets nycklar. Det är samma löfte som Jesus senare upprepar för alla lärjungar. Det är en
fullmakt som han ger sin församling att utöva i
hans namn och med hans auktoritet.
Nu börjar Jesus förklara för sina lärjungar att
han ska gå till Jerusalem för att lida och dö,
men att han också ska uppstå. Det här hade
lärjungarna svårt att fatta. Samme Petrus, som
hade blivit undervisad av Gud själv om vem
Jesus är, han börjar nu motsäga Jesus: Det här
ska aldrig hända dig. Då måste Jesus ta till
stränga ord och bestraffa hans ord som kommit från Satan själv för att försöka hindra honom i hans viktigaste uppdrag. Och så talar
han om hur lärjungarna ska följa honom i lidande och martyrium och lovar dem att Gud
ska löna var och en för hans gärningar.
Sedan följer en intressant vers som avslutning
på kapitel 16, där Jesus säger:
Jag säger er sanningen: Några av dem som
står här ska inte smaka döden förrän de fått
se Människosonen komma i sitt rike.
Det här är en direkt introduktion till vår text i
kapitel 17. Därför drar vi slutsatsen att Jesus
avser händelsen som sker sex dagar därefter
och där tre av dem som stod där med Jesus
skulle få se Människosonen komma i sitt rike.
Många menar att Jesus här misstog sig. Han
hade tänkt att han nu skulle ta i bruk sin makt
som Davids son och börja regera i det återupprättade riket. Men det gjorde han inte, han
misslyckades, menar man, genom att han blev
avrättad i stället. Många andra som påstått sig
ha varit Messias hade också blivit avrättade.
Judarna säger att en död Messias är en falsk
Messias. Messias kan inte dö. Och det är ju
också sant, för Jesus uppstod ur sin grav.
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Men Jesus visade här sin kunglighet på ett annat sätt. Han kom med en glimt av sitt härlighetsrike. Hans ansikte lyste som solen och
hans kläder blev vita som ljuset. Markus berättar (Mark 9:3) att kläderna blev ”så vita som
ingen tygberedare på jorden kan bleka några
kläder”.
Det är inte underligt att lärjungarna trodde de
var i en annan värld när de vaknade. Petrus
klär förvirringen i ord när han föreslår att de
ska bygga tre hyddor. Visst vill de ju vara kvar
i den här härliga upplevelsen. De vill inte
återvända till de jordiska mödorna.
Men fast Petrus ville bygga hyddor så var det
inte meningen att Jesus nu skulle fortsätta att
leva med dem i förklaringstillståndet. Mose
och Elia försvann. Bara Jesus var kvar. Han
hade sin viktiga uppgift framför sig: han skulle
gå till Jerusalem för att lida och dö för våra
synder, och sedan uppstå igen. De måste ner
från berget, ner till vardagen, ner till uppgifterna som väntade. Och nu finns det en intressant detalj: Jesus vill inte att de ska berätta
för någon om händelsen. Det gjorde de tre
lärjungarna först sedan Jesus hade uppstått.
Tiden var inte mogen att avslöja händelsen.
Och lärjungarna var inte heller mogna, trots
allt de fick uppleva.
När de nästa dag kommer ner från berget
möts de av mycket folk. De ställs inför problem. De möttes av vardagens tunga upplevelse att de inte räcker till. De andra lärjungarna hade försökt bota en månadssjuk pojke,
men de klarade inte av det. De var nere i
verkligheten igen! Jesus behövde undervisa
dem igen. Han skulle visa dem sin makt. För
honom var ingenting för svårt.
Vårt förklaringsberg
Kan vi se Jesus förhärligad? Det kan vi. Visserligen inte med våra fysiska ögon, så som
Petrus, Jakob och Johannes såg honom. Men
vi har lärjungarnas vittnesbörd, och inte bara
den här berättelsen, utan hela Bibelns vittnesbörd om Jesu lidande, död och uppståndelse.
Det är där vi ser hans härlighet. Vi har skuggan i Gamla testamentet som hjälper oss att se
vilka uppgifter Jesus skulle utföra, och vi har
verkligheten i det som han fullbordade och
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som apostlarna vittnar om. Han kom för att
uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han
kom för att sona våra synder och öppna vägen
till himlen för oss var och en. Det berättar Bibeln om för oss. Lyssna till den! Att lyssna till
Skriften är att lyssna till Jesus.
Händelsen på förklaringsberget kommer in
mitt i berättelsen om många problem och svårigheter som mötte Jesus och hans lärjungar.
Jesus säger också tydligt att hans lärjungar inte
ska förvänta sig ett liv i lyx och överflöd därför
att de är vänner till Kungen. Men de ska få det
som de behöver, framförallt frid och trygghet.
Ibland kan vi uppleva känslan att vara på förklaringsberget, när vi får glädjen och nåden
att vara nära Jesus och hans vänner på läger
eller dagar kring Ordet. Vi har hört rösten, fast
den kommit genom mänskor, inte direkt från
himlen. Efter sådana dagar tar det emot att åka
hem igen. Vi brukar också ibland säga att vi
har fått vara på förklaringsberget när vi fått
uppleva sådant.
Men vi ska också ner från berget. Så som lärjungarna genast mötte problem när de kom
ner från berget så lever ju också vi i en sådan
verklighet där vi möter problem och lidanden.
Men på samma sätt som då kommer Guds
Ord till oss med tröst och hopp. Lärjungarna
hade ännu Jesus med sig fysiskt några år. Men
de hade honom med sig genom Den Helige
Ande som Jesus sände för att hjälpa dem. Och
vi har fått hans Ord att ha med oss. Alltid!
Glömmer vi Skriftens ord kan vi misströsta
och tvivla. Men då är det viktigt att vi lyfter
vår blick mot det höga berget. Se på Jesus!
Lyssna till honom! Han är kvar. Han har lovat
vara med oss alla dagar till tidens slut.
Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige
Ande, så som det var av begynnelsen, nu är
och ska vara, från evighet till evighet. Amen.
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