
Att gå upp och ner för ett berg – Luk 9:28-36 

 

Jesus tar med tre lärjungar upp på ett berg. Efter detta blir ingenting 

detsamma. Att gå upp och ner för ett berg är dagens tema denna sommar 

då vi predikar om livet med Jesus. Vi läser berättelsen från Luk 9:28-36, en 

märklig berättelse 

Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob 

och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans 

ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade 

med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de 

talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. 

Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans 

härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När 

dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: "Mästare, det är bra att 

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

Elia" - han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln 

och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna 

förskräckta. En röst hördes ur molnet: "Detta är min son, den utvalde. 

Lyssna till honom", och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna 

teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för 

någon. 

 

 

 

Innan detta berg så är det inte så dumt att följa denne fantastiske Jesus 

från Nasaret, men nu är de på berget och Jesus tar ett snack med Mose 

och Elia som kliver ut ur någon lucka i tiden, de pratar om hans död på 

Golgata, hans uppståndelse, om smärtan han måste gå igenom, om 

detaljer i planen hur ondskan ska krossas. Och efter det så står det i vers 

51 att Jesus vänder sina steg mot Jerusalem. Vägen till korset börjar och 

efterföljelsen börjar få konsekvenser som lärjungarna inte hade en aning 

om.  

Varför just Mose och Elia? Kanske för att de representerar två viktiga 

delar av den judiska historien, lagen och profeterna. Jesus säger ju i 

Matteus 5:17 att han har kommit för att uppfylla lagen och profeterna. 

Eller så var det bara för att de hade bäst koll på planen och längtade efter 

att träffa Jesus där på berget. Och båda männen hade talat med Gud på 

Sinai berg, och mött Guds ansikte.  Så det var säkert ett kärt återseende 

där uppe på berget.  

Varför tar Jesus med sig just Petrus, Johannes och Jakob? Det vet vi inte, 

men det är tydligt att Jesus tar sig an trion med lite extra mentorskap och 

träning. Samma tre unga män som somnar på förklaringsberget somnar 

också i Getsemane, de somnar när Jesus är som mest förhärligad, i 

stjärnglans, och de somnar när Jesus är som mest deprimerad och i 

mörker.  Vilka helgon, som somnar när det gäller, och ändå så är de med. 

Det finns hopp för dig och mig också som inte alltid känner att vi kan leva 

upp till det vi tror förväntas av oss som efterföljare till Jesus. Vi som 

somnar till ibland. Han räknar med oss ändå. 

Detta är ju ett av få ställen där Gud Fadern själv talar ljudligt rakt in i vår 

värld och bekräftar att Jesus är mer än bara människa och profet. "Detta 

är min son, den utvalde. Lyssna till honom". Väldigt likt det Gud talade när 



Jesus döptes ”Du är min älskade son, du är min utvalde”. Då var det för att 

Jesus skulle kunna känna bekräftelse i vem han var, nu är det för att såna 

som du och jag och Petrus, Jakob & Johannes ska fatta vem Jesus faktiskt 

är och verkligen ta till oss vem Jesus är och vad han vill med våra liv. 

Det låter ju helt galet när Petrus vill bygga tre hyddor uppe på berget, 

men egentligen är det nog inte så galet. Många av oss har varit där vi 

också. Vi har varit på läger, på konferens, vi har läst en fantastisk bok, sett 

underbar undervisning på Kanal 10, eller bara mött Gud så där gött på tu 

man hand ute i naturen. Vi har varit i härligheten. Också vill vi så gärna 

stanna kvar där, ta oss tillbaka dit. Vardagens tro och efterföljelse är vi 

inte riktigt nöjda med, utan vi längtar bara tillbaka till det extraordinära. 

Vi vill bygga en hydda.  

Att det var en hydda var inte så puckat som det kan låta i våra öron. 

Under Sukkot, Lövhyddohögtiden, byggde man och bygger ibland 

fortfarande i judiska hem hyddor på taken eller trädgården för att 

påminna sig om den 40 åriga vandringen genom öknen.  Det var 

antagligen det som Petrus kom att tänka på när Mose själv står framför 

honom tillsammans med profeten Elia.  

Men det blir inga hyddor, Mose och Elia försvinner in i tidsluckan igen, 

och när Fadern har sagt sitt så tar Jesus med sig lärjungarna när på slätten 

igen, ner i verkligheten och vardagen, inga mer berg, utan mest snack om 

att människosonen ska lida och dö. 

Vi behöver förklaringsbergen ibland, när vi får inse att Jesus är Guds son 

och att Jesus vill ha långt mycket mer inflytande i våra liv än vad vi låter 

honom få. Vi behöver förklaringsbergen för att få Guds tilltal in i våra liv, 

för att få riktning i efterföljelsen, men ingenstans finns uppmaningen att 

stanna kvar där. Ska vi följa Jesus Kristus så innebär det att vara i rörelse, 

inte bara uppför berget utan också nedför berget, in i vardagen och följa 

honom där, även när det innebär att följa honom in i mörkret i 

Getsemane.  Andlig egoism och egenkonsumtion är inget som Jesus kallar 

oss att följa honom in i, utan han kallar oss att följa honom in i världen, 

som ljus och salt, in i ett tjänande och utgivande liv.  

Å andra sidan finns det säkert de av oss som försöker undvika 

förklaringsbergen.  Vi är rädda för berget, att det ska bli för känslosamt, vi 

vill gärna ha tron på vår nivå som vi känner är hanterbart, Jesus har sin 

plats i mitt liv, men att Gud ska börja tala in i mitt liv om att ta Jesus på 

större allvar och överlåta hela mitt liv känns lite väl scary. Vi är rädda för 

att tappa fattningen, att Gud ska bli så stor för oss så vi inte vet vad vi ska 

säga.   

Vet du, jag tror vi behöver ett förklaringsberg då och då, för att inse vem 

det är vi följer, för att proportionerna ska bli rätt i livet igen, när Mose och 

Elia, molnet och Guds röst var borta, stod Jesus där ensam.  Vi behöver 

förklaringsbergen för att allt annat ska få skalas bort och Jesus bli stor. Vi 

behöver det i våra liv, men vi behöver det också i våra församlingar. 

Ibland är det så mycket annat som kommer i fokus, som kyrkbänkarnas 

vara eller icke vara, kyrkkaffets innehåll, hur mycket det ska städas varje 

vecka, kostnadseffektiva budgetar och ledarbristen. Men ibland behöver 

vi som kollektiv, som församling, få gå upp på ett berg, höra Gud tala, bli 

förundrade av storheten hos Jesus och låta allt annat skalas bort. För att 

få perspektiv på vad det är vi håller på med som frikyrkor i Mariestad och 

vart vi är på väg. Men sen följa Jesus ner i vardagen, verkligheten igen.  

 



Det är bra att vi är med säger Petrus till Jesus, eller det är gott att vi är 

med som man också kan översätta det.  Här har Jesus möte med Mose 

och Elia och så klämmer Petrus ur sig att det är bra att han och Jakob och 

Johannes är med.  Känns som lite hybris! Egentligen är det ju Jesus som 

skulle säga så till dem. Det är bra att jag är med er, det är gott att jag är 

med er. Det är gott att Jesus är med oss både på förklaringsberget och i 

Getsemane, både när livet är som bäst och när det är som mörkast. Det är 

gott att Jesus är med oss och det är gott att vi får vara med honom.  

Var är du på väg nu, upp eller ner? Ta Jesus i handen och gå upp på ett 

berg och låt Jesus bli förhärligad i ditt liv, ta sen Jesus i handen och gå 

nedför ett berg och lev med honom i vardagen. Det är där nedanför 

berget som vi är kallade att vara efterföljare så länge vi lever på denna 

jord.  

 

 

 


