
Herrens forklarelse, år B 
Kjære brødre og søstre, 
Gjennom Herrens forklarelse, viste Gud mennesker hvem Jesus Kristus faktisk er, og hva hans 
misjon er. Det skjedde på to forskjellige måter. For det første, sa Gud det ut fra skyen ved hans 
dåp, «Dette er min egen Sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham». Det samme hører vi igjen 
i dag og det betyr bekreftelse på dette fra dåpens dag, da Jesus skikkelse ble forvandlet for 
øynene på de tre disiplene.  
 

Det første var i begynnelsen av Jesu offentlige misjon og det andre var før han skulle være 
ferdig med det. Det ser vi i Jesu liv: da han var 12 år sa han til sine foreldre, «Hvorfor lette 
dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» (Luk 2,49), og så på korset 
sa han, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» (Luk 23,46). Det viser oss hvordan de er 
knyttet til hverandre. 
 

Selv om vi ber hver dag, er det sjelden at vi får den dype følelsen som de tre apostlene hadde 
på Tábor fjell. Når det skjer i vår bønn blir vi sikre at vi har bedt godt og vi tror at bønnen vår 
gikk til himmelens dør og at Gud hørte på oss. I dag sier den hellige Peter til Jesus, på vegne 
av alle troende, «Rabbi, det er godt at vi er her!». Det er ikke bare godt, men veldig godt at vi 
er her i kirken og kan motta Ham. Vi kunne slappe av i naturen eller et annet sted, men vi har 
bestemt oss for å komme til kirken fordi vi tenker på vår sjel. Alle vet at man ikke skal leve i 
evighet her på jorden, derfor jobber vi hardt for at vi må tilbake dit vi kom fra, og det er 
himmelen. Siden vi tror veldig sterkt på dette, gir vi den første preferanse til Gud i dag. Vi tror 
at hvert minutt og time brukt i bønn og i kirken ikke går ubemerket, men at Gud vår Far som 
ser oss i det skjulte gir oss alt vi trenger. Selv Herren sa, «Når du ber, skal du gå inn i rommet 
ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 
lønne deg» (Mt 6,6). Det betyr at alle våre gode bønner skal være vår skatt i himmelen. 
 

Dagens feiring av Herrens forklarelse minner oss om at Jesus kom fra Gud og derfor kom til 
ham Moses og Elija for å snakke med ham om hans misjon, og at han snart skulle tilbake til 
Faderen. Spørsmålet er, hvem var Moses og Elija? De første fem bøker i denne hellige skriften 
heter de fem mosebøkene. Gjennom Moses, ga Gud de ti budene. Det var gjennom ham Gud 
frigjort israelittene fra Egypt. Elija var den viktigste profeten av alle. Moses var Lovens 
representant og Elija var representant for alle profetene. De to levde mange tusen år før Jesus 
og kom for å snakke med ham om hva det skulle skje snart i Jesu liv for verdens frelse.  
 

Det er veldig interessant det Peter sa høyt, han sa, «La oss sette opp tre hytter, en til deg, en til 
Moses og en til Elija». Jeg aldri hørte om hytta før jeg kom til Norge. Når det er weekend eller 
ferie, drar mange til hytta i Norge. Jeg hadde også en dags erfaring på hytta og det var en god 
opplevelse for meg. Simon Peter var klar på dette at han skulle sette opp tre hytter. Å sette opp 
hytte betyr å bo i, å stoppe der. Han ønsket at de tre som var opptatt kun bo der og han kunne 
bygge hytter på fjellet for dem. Han tenkte ikke på seg selv eller på de to andre som var med 
ham. Han kunne si det, fordi han selv hadde en uvanlig opplevelse på fjellet. Han hadde ikke 
ord, og derfor på en impulsiv måte tenkte han å stoppe dem der, og han kunne bare se på det. 
Noen ganger er vi også vitner til mirakler i vårt liv, men vi sier ikke det høyt fordi vi har ikke 
ord til å forklare vår opplevelse. Om du tror det eller ei, skjer Herrens forklarelse i hver messe, 
og i ditt hjerte snakker Han om din misjon i verden. Lytt til ham. Amen. 
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