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Predikan av Jenny Arnerlöf - Jesus förhärligad – 2021-07-18 

 

Under de senaste åren har begreppet ”gaslighting” poppat upp mer och mer och blivit 

en del av det offentliga samtalet i sammanhang runt hela världen.  Gaslighting syftar på 

fenomenet där en person eller institution manipulerar människor till att tvivla på sina 

egna minnen och upplevelser.  Det är en beprövad härskarmetod hos diktatorer världen 

om.  Det används också i nära relationer som är präglade av psykisk misshandel och 

förtryck.  Och det har ofta varit sättet som de starka styr de svaga i demokratiska 

sammanhang.  En fråga som har tumlat runt i mina tankar under de senaste veckorna är 

hur mycket en människa kan gaslighta sig själv? Alltså, hur mycket kan vi tvivla på vår 

egen erfarenhet men också hur mycket kan vi lita på eller tvivla på bevarad historia?  

 

Frågan dök upp hos mig efter ett spännande samtal med en bekant som ifrågasatte hur 

mycket vi kan lita på sanningshalten i historien såsom den bevarats och förmedlats. När 

jag läste dagens episteltext från 2:a Petrusbrevet kom alla dessa funderingar i fokus på 

ett medryckande sätt.  Andra Petrusbrevet skrevs för att vägleda människor som skulle 

möta tryck från alla håll och därmed kanske tvivla på sin tro på Kristus.  De hörde 

mestadels inte till de mäktigas skaror, så varken deras sätt att tolka världen eller den 

framtid de hoppades på i Kristus fick gehör av samhället de levde i.  Tvärtom var deras 

sätt att se på världen obegripligt för deras omgivning men det var vackert. Cyprian som 

var biskop i Kartago under 250-talet uppmanade sina församlingsmedlemmar att 

imitera sköna handlingar som speglade Guds godhet även mot sina fiender. 

 

 I vår egen tid och kulturella kontext kan vi inte förstå vilket tryck de första kristna 

levde under; att de riskerade sina liv för att imitera Guds godhet.  Vi saknar referenser 

för att förstå hur absurd tanken om en korsfäst Gud som uppstod för att förlåta sina 

fiender ansågs vara.  I en tid av växande polarisering är det viktigt för oss att komma 

ihåg vårt arv och historia.  

 

Aposteln Petrus skrev detta brev så att även när han inte längre fanns kvar för att dela 

sin ögonvittneserfarenhet av Kristus kunde de troende, i sina stunder av tvivel, få mod 

och styrka av hans vittnesbörd.  Petrus övertygelse om att Guds rikes ljusa framtid 

skulle komma hade inte sin grund i skickligt påhittade sagor. Han var inte ute efter att 
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manipulera eller tvinga människor till tro.  Han ville påminna dem om att han hade sett 

något så härligt att det var värt all den svårighet och kamp som den nuvarande tiden 

kunde bjuda på. Det är en mycket stark vision.  

 

I verserna strax före dagens textavsnitt förklarar Aposteln Petrus varför han skriver sitt 

brev.  Han närmade sig slutet av sitt jordiska liv, som han helhjärtat hade gett åt 

uppdraget att sprida berättelsen om Jesus Kristus liv, död, uppståndelse, himmelsfärd 

och stundande återkomst. Han hade ägnat all sin kraft åt att leda människor att leva 

framåtlutade mot den framtid som Kristus verk på korset gjorde möjligt. Och i brevet 

berättar han bland annat om det specifika tillfället som gav honom kraften att kämpa på 

och stå fast i sin övertygelse.  

 

 

Petrus tillförsikt var rotad i den specifika historiska händelsen där han, tillsammans 

med Jakob och Johannes, såg en uppenbarelse av Jesus såsom han verkligen är.  

Händelsen på förklaringsberget gav en glimt av den härlighet som Kristus delade med 

sin Fader innan världen var till.  Det var också en glimt av den härligheten som väntar 

när Guds ljusa rike kommer i sin fullhet med makt. Petrus pekar mot förklaringsbergets 

händelse som källan till hans övertygelse att det redan nu är värt att leva enligt Guds 

kommande rike.   

 

På förklaringsberget fick Petrus se någonting så härlig, vacker och gott att han 

övertygades om att det var sant och värt att sträva efter.  Det är värt att fundera kring 

varför han hänvisar till förklaringsbergets upplevelse och inte mötena han hade med 

den uppståndne Kristus.  Uppståndelsen bekräftade förklaringsbergets uppenbarelse - 

att Jesus Kristus är världens ljus. Och korsfästelsens förnedring och fasa blir ännu mer 

svårbegriplig när man tänker på härligheten som Kristus bar och bär på i sig själv.  I 

efterhand var det nog summan av händelserna – förklaringsberget, korset, 

uppståndelsen och åren med Jesus, som lärde Petrus att saker och ting inte 

nödvändigtvis är som de ser ut att vara.   

 

Skönheten Petrus var vittne till på förklaringsberget hjälpte honom på sikt att se den 

särskilda skönheten som finns även i korset.  Ett liv som anförtror sig åt Gud, så till den 
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grad att det uthärdar svårigheter och eventuellt lidande för att säkra det goda för en 

annan person är vackert.  Det händer ibland att de som är ut och delar ut smörgåsar för 

S:t Peters diakoni på lördag kvällar får höra ord av beröm från förbigående människor. 

Det är inte för att diakonivandrarna är särskilt på något sätt utan det är för att vi förstår 

att det är vackert när människor visar att de bryr sig om andra människor.  

Föräldraskap och vänskap är mer vardagliga formar sätt för oss att uthärda svårigheter 

när vi söker att främja det goda för andra människor.  Ett liv i Jesus efterföljelse har 

förutsättningar att vara ett vackert liv eftersom det speglar något av Gud, och Gud är 

källan till all sanning, godhet och skönhet.   Som många av våra bästa sagor har visat oss 

är äkta skönhet inte alltid uppenbar på ett ytligt sätt. Jesus försöker alltid att få oss att 

gå djupare än bara till ytan.   

 

Vi har en generell uppenbarelse av Guds skönhet genom skapelsens härlighet. Men som 

människor skapta till Guds avbild har vi en kallelse att spegla ett annat slags skönhet.  

Petrus identifierade ögonblicket av skönhet på förklaringsberget som centralt för hans 

egen tro, för att den sammanfattade skönheten som är hela Kristus liv.   Ett djupt 

mänskligt liv levt i fullständig tillit till Gud är vackert.  Gud är ivrig att se hela skapelsens 

djupa skönhet uppenbarad genom vackra utsikter tillika vackra mänskliga liv.  

 

Händelsen på förklaringsberget är rik med en mångfald av meningar – vi kan inte 

utforska allt idag.  Men några saker vill jag fokusera på. Det fanns och finns mer hos 

Jesus än blotta ögat kunde se.  På berget såg Petrus, Jakob och Johannes inte bara Jesus 

utan också Mose och Elia.  Mose och Elia var de bästa representanterna för lagen och 

profeterna.  Under sina respektive tider på jorden hade Mose och Elia hjälpt till att 

uppenbara Gud för folket.  Men deras uppenbarelse var bara delvis medan Jesus 

uppenbarelse var fullkomlig.  Omgiven av lagen och profeterna blev Jesus och skaran 

omsluten av moln.  Jesus bekräftades för den andra gången i sitt liv som Guds älskade 

son.  Hans ord och lära är pålitliga.  När Guds röst hördes från molnen var det inte en 

rekommendation – de var ett imperativ: ”Lyssna till honom”.  Där Jesus ord och det 

Gamla Testamentet säger olika saker är det Jesus som vi ska lyssna till.  Hans 

barmhärtighet och sätt att använda makt är den perfekta uppenbarelsen av Gud och 

Guds hjärta.   
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I dagens text får vi en glimt av Jesus härlighet som den uppenbarades för tre av 

lärjungarna på förklaringsberget.  Berättelsen hjälper oss att hålla vår fokus på Jesus 

som är den centrala aktören i världshistorien.  Detta är inte bara en trevlig berättelse 

om hur Gud använder specialeffekter för att visa upp sin son.  Det är inte en påhittad 

berättelse menad att manipulera.  Det är en berättelse som ber oss att leva medvetna 

om att allt inte är som det ser ut att vara.  Under framgångsrika fasader lever många 

människor med mörker och svårigheter som de är maktlösa att hantera.  Och under 

många risiga fasader finns det människor som speglar en djup mänsklig skönhet som 

vittnar om Guds godhet och närvaro.  Om vi vill höra till Kristus är vi kallade att söka det 

goda för alla oavsett hur deras liv ser ut på ytan eftersom det är vad Gud har gjort för 

oss. 

 

Petrus sätt att komma ihåg förklaringsberget visar oss att om vi vill vara uthålliga i att 

framföra evangeliets skönhet, kan det vara viktigt för oss att komma ihåg de vackra 

ögonblick av evighetens godhet och skönhet som har berört oss. Ögonblick när vi har 

kommit till insikten att Kristus var en av oss men att han är också något extraordinärt 

och mycket mer än en av oss.  Sådana minnen är stärkande för vår tro.  Det är genom att 

vara ett folk riktad mot Gud i tillit och bön som vi reflekterar Guds godhet, skönhet och 

sanning i världen.  Guds godhet, sanning och skönhet är inte objektiva saker som vi kan 

se som ett paket.  Godhet, sanning och skönhet strålar ut från Kristus och vi kan bara 

förkunna dem i den omfattningen som vi låter dem lysa upp vårt eget liv.   

 

De goda nyheterna för oss idag är att vi kan spegla Kristi skönhet i vår omgivning här 

och nu. När vi riktar oss mot Kristus, begrundar skönheten som hans liv uppenbarade, 

och lyssnar till vad han sade och säger, kan vi på ett sätt som inte vi själva styr börja 

spegla något av hans skönhet i vår egen tid och omgivning. Det är så för att till skillnad 

från alla andra historiska figurer som vi kan lära om, är Jesus levande än idag.  Han är 

levande och redo att vägleda oss om vi vänder oss till honom. Med honom kan vi tala om 

allt som vi kämpar med och allt som hotar vår tro och vi kan vara viss om att han med 

all sin härlighet vill styrka oss och leda oss och hjälpa oss att leva utifrån Guds rikes 

ljusa framtid redan nu. Amen. 


