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Det er hen mod slutningen af disciplenes tid sammen 
med Jesus. De har kendt han i flere år nu, og kigger vi 
lidt frem i Matthæusevangeliets historie, så er det klart at 
påsken og indtoget i Jerusalem ligger lige rundt om 
hjørnet. 

Det er altså nogle erfarne herrer, som er sammen med 
Jesus på bjerget. 

Peter, Jakob og Johannes er de mest toneangivende af 
de tolv. Det er dem, der råber højest og flere gange er de 
i konflikt om, hvem der er den vigtigeste. Med andre ord, 
de er rigtigte mænd. 
Det er Peter, som kommer til at lede den kristne 
bevægelse i de første mange år efter Jesu død og 
opstandelse. 

Nu er de på bjerget sammen med Jesus. 

I bibelens verden, så er bjerget altid et sted, hvor væggen 
til himlen er tynd. 

Det er på bjerget at Moses er sammen med Gud i 40 
dage og nætter, hvor Gud overleverer ham de ti bud. 

Det er på en top, at Abraham er på nippet til at ofre Isak. 

På bjerget sker der noget helt særligt. 
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Da Moses var på bjerget, blev det indhyllet i en sky, så 
man ikke kunne se. Folket, som var nede, så intet af det, 
som skete på bjerget. Jeg er ikke sikker på, at Moses 
kunne se alt, men han hørte Gud og kom derfra med de ti 
bud på to stentavler. 

Der sker noget helt særligt på bjerget. 

Det gør der også denne dag, hvor Jesus er der sammen 
med tre disciple. 

Ligesom Moses tilsyneladende blev helt oplyst af Gud, i 
en sådan grad at hans ansigt lyste, da han kom ned fra 
bjerget. Så blev Jesus også helt oplyst. 
Hans klæder blev hvide som sollyset. Det har uden tvivl 
været et interessant syn. Selv for disciplene, som havde 
oplevet lidt af hvert sammen med Jesus.

Disciplene ser også Moses og Elias komme frem i lyset. 
Moses er den, der førte israelitterne ud af fangeskabet 
hos egypterne. Det var ham, der ledte dem ind i det 
forjættede land. Det var ham med de ti bud. Nu står han 
her sammen med Jesus. 

Vi der læser historien, skal helt klart fornemme, at Jesus 
er den del af en større sammenhæng. Han står ikke 
alene. 

Elias har også sin historie, som bliver væsentlig. Elias var 
ham, som får bålet til at flamme op selvom det er 
overhældt med vand, ved styrkeprøven på karmels Bjerg. 
Han er en gudsmand, som israelitterne faktisk forventede 
kom igen før Kristi genkomst. 
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Nu står han her på bjerget samme med Jesus. 

Vi skal se den store sammenhæng. 

Det gør Peter ikke. Han synes bare det er fedt. Skal jeg 
ikke lige bygge tre hytter. 

Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor han siger det. Måske er 
det et ønske om, at fastholde det dejlige, han ser foran 
sig. Men umiddelbart virker det lidt tåbeligt. 

Så overskygger en lysende sky dem, og en stemme 
lyder. Faktisk med de samme ord, som ved Jesu dåb. 

“Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. 
Hør ham!”  1

Nu sker der for alvor noget. Her hvor de ikke kan se, men 
høre Guds stemme, bliver de voksne mænd bange. 

De får lyst til at stikke af, men er helt lammede, så de 
kaster sig ned på jorden, lukker øjnene og holder sig for 
ørene. 

Der er totalt panik. Det som for et øjeblik siden var fedt, 
er nu slet ikke sjovt. Det er lammende og skræmmende. 

Men læg mærke til, hvad der sker, der hvor de er 
skrækslagne. 

Der hvor de har mest af alt lyst til at være usynlige. 

 Matt 17,51
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Lige der kommer jesus hen til dem. Rører ved dem og 
siger: “Rejs jer, og frygt ikke!”2

Det kan godt være, at dette er en mærkelig historie. Men 
hvis ikke den siger os andet, så kan den i hvert fald sige 
mig, at der hvor jeg ikke magter livet. Der hvor jeg er 
lammet af forventningspres, følelsen af ikke at slå til. Der 
hvor jeg ikke kan overskue noget som helst og gemmer 
mig under dynen og trøster mig med Netflix, da vender 
Jesus ikke ryggen til. 

Der hvor vi ikke forstår, hvad Jesus har gang i, da 
kommer han hen til os, og rejser os op og siger til os: 
“Frygt ikke!” 

Da disciplene løfter blikket ser de Jesus alene. 

Vær ikke bange, se på Jesus og gå ud i livet. 

Amen

Salme: Se, hvilket menneske….

 Matt 17,82


