
Söndag31 juli, 2022 Årgång 2 

Kristi förklarings dag 2022 

Jesus förhärligad 

I dagens evangelietext tar vi del av vad Jesus säger, till de tre 

lärjungar som var med honom på förklaringsberget: 

. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för 

någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått 

från de döda. 

En given fråga: Varför vill inte Jesus få sin himmelska härlighet 

röjd för den stora massan? Ett sannolikt korrekt svar, har pros-

ten em Ingemar Fridefors givit oss i tidskriften Kyrka och Folk 

nr 43/11. Ur hans artikel har jag hämtat följande från internet: 

” … Visserligen berättas det ofta i evangelierna att mycket folk 

följde Jesus, men då var det bara fråga om en yttre efterföljd.”  

Jesus är Guds son. Han och Gud är ett. Visar Guds personlighet 

i ord och handling. De som enbart vill se underverken, är inga 

lärjungar. På samma sätt i dag. Mängder av människor engage-

rar sig inte. Går inte till gudstjänst. Man jämför sig med andra 

och konstaterar:”… Jag är inte sämre än någon annan …”. 

Du och jag blir engagerade kristna när vi inser att vi själva inte 

kan radera våra misstag. Jesu ord säger oss sanningen: 

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men 

måste betala med sitt liv? Med vad (…) skall hon köpa tillbaka 

sitt liv? 

Jesus  ger oss svaret, i ett kristallklart löfte: Jag har öppnat him-

lens port åt dej, som sätter ditt hopp till att jag är Guds son.  

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför männi-

skorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. 

Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag 

förneka inför min fader i himlen. 



Budskapet är tydligt: Tillstår jag mitt beroende av hans förso-

ning, då får jag tillträde, till den himmelska boning han berett 

åt mig. Boningen är iordninggjord, vi läser: 

Joh 14:3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så 

skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni 

skall vara där jag är. 

Dags för söndagens evangelium. Vi får höra om Jesus i sin gu-

domliga prakt, samt Guds bekräftelse på att Jesus är Guds son: 

Mark 9:1-13 Och han sade: »Sannerligen, några av dem som 

står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike 

komma med makt.« 

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes 

och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. 

Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande 

vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några klä-

der. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med 

Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är 

med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för 

Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles 

skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en 

röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till 

honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se nå-

gon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd 

han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Männi-

skosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och 

undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de 

döda. Och de frågade honom: »Varför säger de skriftlärda att 

Elia först måste komma?« Han svarade: »Visst kommer Elia 

först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Män-

niskosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: 

Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, 

som det står skrivet om honom.« 


