
 

 
 

 

 

Kristi förklaringsdag 

”Jesus förhärligad” 

 
 Men oj, är det så det hänger samman, är det som det betyder! Ibland brukar vi säga att det går 

upp en talgdank! Ett gammalt uttryck som visar på att något plötsligt har blivit tydligt. Ett 
sammanhang klarnade och man kunde repa mod när man fick en tolkning av det som hände. 
Jag tänker att det var något av det som de tre lärjungarna, som Jesus tagit med sig upp på ett 

berg, upplevde. De hade gått upp på berget för att be, men plötsligt hände något oväntat. 
Medan de bad förvandlades Jesus och strålade av ljus och de hörde en röst som sa ”Detta är 

min son, den utvalde. Lyssna till honom”. Lärjungarna fick, genom den här upplevelsen, hjälp 
att tolka och ännu mer förstå vem Jesus var. Men det som hände var också ett 
tillkännagivande från Guds sida. ”Förklaring” kan ju betyda både tolkning och 

tillkännagivande. 
Jag tänker att det känns lite orättvist att det bara var tre av lärjungarna som fick vara med om 

detta? Vad gjorde de andra? Det skulle vara   
intressant att veta men istället får vi fundera över var de andra nio lärjungarna och vi kan hitta 
våra förklaringsberg. Var finns vår plats där relationen till Gud fördjupas, var får vi ny kraft 
och nya insikter? Var kan vi uppleva att det går upp en talgdank, då vi får en plötslig insikt 

eller ett sammanhang blir tydligt för oss, där vi tidigare bara sett osammanhängande bitar? Vi 
behöver inte hitta något berg att klättra upp på, vi behöver inte förflytta oss till någon okänd 

trakt. Det handlar om att vi får göra en annan typ av förflyttning eller förändring. Det handlar 
om att våra ögon ska öppnas så att vi också kan se vem Jesus är. Det kan vi vara med om 
genom bibelläsning och bön, genom att vara med Jesus och följa honom och lyda Guds 

uppmaning ”lyssna till honom”. Jag är övertygad om att han vill ta med oss till ett 
Förklaringsberg där vi kan se honom förhärligad, se honom som han verkligen är och stärkta 

gå vidare i vår värld och vår tid. 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se.   
 


