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Grensesprengende forklaring 
Matt 17,1-9 Kristi forklarelsesdag 

Det er mye jeg lurer på, som jeg leter etter en forklaring på. Jeg vil forstå hvordan ting 
henger sammen. Derfor søker jeg på nett, i bøker, ser dokumentarer og spør kloke personer 
for å finne svar. 
 
I dag er det Kristi Forklarelsesdag. Merkelig navn på en søndag? Denne dagen blir det 
forklart disiplene hvem Jesus er. Og det er ingen TED-talk eller dokumentar, eller 
undervisning Jesus gir dem. Nei, de skal få noe helt annet som forklarer hvem Jesus er. Først 
tar han dem med opp på fjellet. 
 
På fjelltopper er det ofte utsikt. Vi ser mer fra fjelltoppen enn når vi er nede i dalen, i det 
som er begrenset. I livet er det også slik at vi trenger av å til å få oversikt og innsikt. Vi 
trenger å se det store bildet.  Når vi står på fjellet, forstår vi at det vi ser når vi lever der nede 
er ikke alt. Det er faktisk bare en del av virkeligheten. Det er så utrolig mye mer. Disiplene 
går opp på et fjell med Jesus, får en erfaring som sprenger deres virkelighetsforståelse. Når 
de går ned av fjellet, er de de samme menneskene, men de har fått en helt ny forståelse av 
hva de er med på, og hva livet og troen innebærer. De får et livsforvandlende møte med Gud 
og de forstår hvem Jesus er. Han blir «forklart» for deres øyne. La oss be om at vi i dag får en 
«forklart» Jesus. Les Matt 17,1-9 
 

INN: bygge fellesskap. V 1 
Hvorfor tar Jesus med seg disiplene opp i fjellet? Jeg vet ikke hva du tenker om fjellturer? For 
noen av oss er fjellturer noe vi har gode minner fra. For andre kan det nettopp være i 
fjellområder at noen av livets vanskelige erfaringer har vært; som flyktning over fjell og 
landegrenser. 
 
I bibelen ser vi ofte at det å gå opp i fjellene forbundet med å komme seg unna det vanlige 
hverdagslivet for å være nær Gud. Gud er selvsagt nær alle typer steder, både i byen, i 
skogen og også på fjellet. Men for Jesus og disiplene var det nødvendig å komme seg unna 
det travle livet, alle som ville ha tak i dem. Og få være aleine sammen.  
 
Hvorfor hadde Jesus bare med seg Peter, Jakob og Andreas? Hvorfor lar han ikke de mange 
få denne opplevelsen? Jesus bruker mye tid med noen få mennesker. Ofte prioriterte han 
disse tre, og ofte de 12 disiplene. Andre ganger de 100 eller de store massene på 5000. Jesus 
trengte nære relasjoner, og han visste at å investere tid i noen få, ville få spesiell betydning 
videre. I Storbymenigheten mener vi også at livet og kristenlivet ikke skal leves aleine, men 
at vi skal være sammen i mindre grupper, forpliktende grupper. Akkurat som Jesus gjorde 
med sine nære. De fleste av oss er med i husfellesskap der vi deler tro og liv og utruster 
hverandre til å dele tro og liv med nye mennesker. Hvis du ikke er med i et husfellesskap, ta 
gjerne kontakt etter gudstjenesten for å få hjelp til å bli med i et husfellesskap.  
 
Fra Storbymenighetens grunnlag/Visjon på 90-tallet: «Livsnære husfellesskap som gir 
tilhørighet og meningsfulle relasjoner, omsorg til hverandre og til nærmiljøet, utruste den 
enkelte til å tjene ut fra sin nådegaveutrustning og inkludere nye kristne» 
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OPP: Søke Gud, erfare Gud. V 2-8 
De gikk opp i fjellet for å be. Det pleide Jesus å gjøre stadig. Hvorfor gjorde Jesus det? Han 
var jo selv Gud – treenigheten? Han stoppet opp midt i hverdagen, var i bønn. Vi ser 
gjennom evangeliene at Jesus ofte gikk for seg selv for å be. Når og hvor ber du? Kanskje er 
det å være stille inni seg, ikke bli avbrutt av mobil eller mennesker litt vanskelig for oss?  
 
Vi trenger tid med Gud aleine og sammen, både for å få øse ut alt det som er i mitt liv, og få 
tilgivelse, hjelp og kraft. Men det stopper ikke der: Gud inviterer mennesker også til å få se 
glimt inn i hans virkelighet. Få forklart. Se tydeligere. 
 
«Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen, og jeg hørte en stemme si: «Kom opp hit og 
jeg skal vise deg» Joh Åp 4,1. Jesus inviterer oss til å se livet og virkeligheten fra hans 
synsvinkel 
«Mine veier er høyere enn dine veie, mine tanker er høyere enn dine tanker». Jes 55,9 
 
Disiplene får en erfaring som her helt utenfor det vanlige. Vi andre får lese om det i bibelen. 
De får oppleve himmel og jord møtes, og tiden bli borte når Moses og Elia er der. Disiplene 
er helt overveldet. De forstår ikke hva de er med på og Peter vil stoppe tiden, vil at det aldri 
skal ta slutt:  

- «Det er godt vi er her:) vi kan bygge hus til dere tre!» 
 og de hører Guds stemme. De blir både forundret og forskrekket.  
Ny virkelighetsforståelse. Mer enn fra 2D til 3D, Virtual Reality. Enda større; Guds rike inn i 
vår virkelighet, vår verden og vår hverdag. Overveldende.  
 
Så rører Jesus ved dem. Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Og 
det var trygt. Han kjente de. Samtidig hadde de hatt en forklarende erfaring; Jesus er Gud. 
Guds rike tilstede. Himmel og jord møtes. 
 
For de fleste av oss, er disse erfaringene noe vi leser om eller hører om, men aldri eller 
sjeldent erfarer. Noen blant oss kan sikkert fortelle om å ha møtt Jesus i en drøm, eller fått 
forklaring av Jesus ved andre erfaringer. De fleste av oss må stole på at det er sant. 
 
Når vi møtes til Gudstjeneste for å lovsynge, be og høre hans ord, skal vi vite at vi er i dette 
grensesprengende og evige fellesskapet med Gud og hverandre. Og han er nær oss.  
 
Fra Storbymenighetens grunnlag/Visjon på 90-tallet: Vi vil feire Gudstjenester som er slik at 
det er lett for nye mennesker uten mye kirkeerfaring å komme. Gudstjenester som gir 
erfaring av Guds nærvær gjennom lovprisning, forkynnelse, undervisning og forbønn 
 
 
UT: leve hverdagslivet videre med ny forståelse av hvem Jesus er. V 9 
Så er fjellturen plutselig over. De skal ned av fjellet og inn i hverdagen igjen og det vanlige 
livet. Men alt er ikke det samme. De har sett hvem Jesus er, og de har fått ham forklart. Hva 
tror dere det gjør med hverdagene deres framover?  Slik kan og skal også gudstjenestene og 
våre stille stunder med Gud være for oss. Vi får møte hverandre og Gud. Og får hjelp til 
hverdagslivet. 
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Det de har sett, visjonen, tar de med seg ned i hverdagen.  
Denne opplevelsen tok de med seg gjennom resten av livet. 
Både Johannes og Peter skriver mange år seinere om hva de opplevde på fjellet: 
 
Johannes: Joh 1,14: «Ordet ble menneske 
          og tok bolig iblant oss, 
          og vi så hans herlighet, 
          en herlighet som den enbårne Sønn 
          har fra sin Far, 
          full av nåde og sannhet.» 
 
Peter: 2.Pet 1,16-18: «Og Ordet ble menneske 
          og tok bolig iblant oss, 
          og vi så hans herlighet, 
          en herlighet som den enbårne Sønn 
          har fra sin Far, 
          full av nåde og sannhet.» 
 
Disse tre; Peter, Jakob og Johannes, Jesu nærmeste, ble sentrale i den bevegelsen som 
bredte seg; en etter en og tusener etter tusener, kom mennesker til tro på Jesus og begynte 
å følge ham. Det var jøder og grekere, slave og fri, kvinner og menn. En fargerik og 
mangfoldig forsamling, som plantet nye grupper og menigheter i nærmiljø og over 
landegrensene ved at nye mennesker stadig kom til tro. Dette er vi kalt til å være med på:  
 
Visjonsdokumentet som ble skrevet for over 25 år siden tegner et bilde av en flerkulturell 
gruppe mennesker med ulike nådegaver, evner og tjenester som formidler evangeliet til 
storbymennesker som ikke er vant med å gå i kirka. Og at disse nye får møte den treenige 
Gud, blir innlemmet i nære husfellesskap og utrustet og forløst til videre tjeneste. Og at nye 
storbyteam blir mobilisert og sendt ut.  
 
På Kristi forklarelsesdag ser vi tre dimensjoner i disippellivet:  

- INN i det nære og fortrolige fellesskapet: 
- åpne OPP for erfaring av at den treenige Gud forklarer hvem han er. 
- UT og tilbake i hverdagen, og la nye mennesker få sjansen til å møte Jesus og bli 

innlemmet i de nære fellesskapene.  
 
 
 


