Predikan på Kristi förklarings dag i Vallentuna kyrka 2019-08-04
Jesus förklaring – att förstå på djupet
Att veta en sak -är inte samma som att förstå den på ett djupare plan.
Det var Jesu lärjungar som följde med honom upp på berget. Inte vilka lärjungar som helst, utan de
tre som på något sätt stod honom närmas.
Skilde Jesus på lärjungarna? Rangordnade han dem? Vår biskop Eva Brunne har som valspråk ”Gör
inte skillnad på människor” (Jakobs brev 2:1). Gällde det inte Jesus själv?
Jesus frågade inte efter CV eller referenser när han kallade sina lärjungar. (Varför säger vi lärjungar
och inte elever – det heter ju så på Svenska i dag? ) Han sa ”Följ mig!”
Men ändå förstod han att de var olika och att han kunde ställa olika krav på dem. Och att några var
mer förtrogna än andra. Att alla är lika mycket värda, eller snarare att alla är ovärderliga – betyder
inte att alla är lika. Eller att alla står en lika nära.
Petrus, Jakob och Johannes, dessa tre, tog Jesus med sig upp på berget. Det var också just dessa tre
som Jesus tog med sig längst in i Getsemane vid sin bönekamp, innan han blev gripen av de
Romerska soldaterna. Jesus litade särskilt på dessa tre, de stod honom på något sätt närmast. De fick
vara med när det var som viktigast och också när det var svårast.
Dessa tre elever till Jesus var redan Jesusanhängare. De följde honom och lärde av honom om livet,
om människorna och om evigheten.
Fick de lära sig något nytt på berget?
De fick kunskap i form av en upplevelse. De kände Jesus innan. De följde honom och de trodde på
honom. Vad var nytt?
Kanske kan man likna det vi att du känner en vän. Du litar på vännen. Vännen har berättat för dig att
hon kan sjunga helt tonsäkert och mycket starkt och mycket vackert. Du tror henne. Men trots att ni
känt varandra flera år så har du aldrig hört henne sjunga. Hon vill inte göra det, för hon vill inte bli
berömd och uppburen på grund av sin sång. Hon skulle inte kunna vara sig själv tillsammans med
andra, som hon vill leva med. Dela livet med. Hon skulle ”bara” bli den berömda sångerskan.
Men så en dag ber hon dig följa med till ett ödsligt berg. Du och två nära vänner till. Inga andra i ert
sällskap. Där uppe på berget väntar några av musikens stora. Det är tre personer. Wolfgang Amadeus
Mozart, Johan Sebastian Bach och Jenny Lind.

När ni står där börjar din vän sjunga. Hon sjunger först en melodi av Mozart och sen en av Bach och
hon sjunger som Jenny Lind, fast ännu vackrare.
Nu vet du det du redan visste, men på ett nytt och självupplevt sätt.
När hon sjungit färdigt, blir det alldeles tyst. En tystnad som går att höra! Men Mozart, Bach och
Jenny Lind syns inte längre till. Din väninna säger till Er att inte berätta för andra om vad ni varit med
om. Vänta med det till efter min död, säger hon. Jag har mycket annat att göra innan dess.
När Petrus, Jakob och Johannes var med Jesus på berget hörde de en röst ur ett lysande moln som sa
”Detta är min älskade son, min utvalde. Lyssna till honom.”(Matt 17:5). Det är samma budskap som
vid Jesu dop (Matt 3:16). Gud själv bekräftar att Jesus är Messias
Att förstå något som man redan vet, fastän på ett djupare plan. Att kunskapen förstärks av en
upplevelse – det tror jag att Jesu förklaring handlar om. Det kan ske i det vardagliga genom så kallade
a-ha-upplevelser. Plötsligt kommer man till insikt, också på ett icke- intellektuellt sätt. På ett djupare
sätt.
Men i dag handlar det inte om vilka insikter som helst – utan om insikten/kunskapen/tron på att
Jesus verkligen är Messias. Din och min personlige räddare och hela världens räddare.
Hur är det med våra egna förklaringsstunder? Har vi sett Jesus lysa som solen? Inte jag i alla fall- men
säkert finns det nu levande människor som har gjort det, det är min övertygelse.
Men på ett sätt är Kristus oss närmare än vi tror. Kanske letar vi på fel ställe? Om vi nu letar? Det
räcker att leva och se det som kommer för ögonen på ett nytt sätt. Sista psalmen i dag (Sv Ps 717)
handlar om detta.
På vilket sätt angår dagens budskap oss personligen? Gör det någon skillnad i ditt och mitt liv? Ett
budskap som inte berör oss på djupet av vår personlighet är inte så viktigt för oss.
Gjorde det någon skillnad för Petrus, Jakob och Johannes?
Det verkar så. De blev, vad jag kan förstå, trosvissate och hängivnare.
Vi blir väl aldrig helt säkra på någonting? Men att bli säkrare och mera viss om att Jesus är Messias,
Guds son och vår bror och vår frälsare det skall göra oss mera till att bli det som är meningen. Mer
kärleksfulla.
Egentligen är det samma budskap varje söndag- trots att söndagarna har olika rubriker eller teman i
evangelieboken.

Budskapet är: Jesus älskar oss och vi skall älska varandra så som han älskar oss. Inte bara varandra
utan allt liv på vår jord.
Jesus säger också i en av dagens texter: ”Var inte rädda”(Matt17:7)
Till att bli orädda kärleksmänniskor, det kan också förklaringen, den djupare förståelsen av Jesus
Kristus, påverka vår person till.
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