… på et højt bjerg
Det kan åbne for nye udsigter og indsigter, når man
får fat i nogle af bibel-tekstens nøgleord og ser,
hvordan de bruges andre steder i evangeliet.
Søndagens evangelium har flere ord, man kan tage
fat i: "forvandlet", "de var alene", " Jesus alene",
"hvide klæder", "hytter", "hør ham".
Eller hvad med "et højt bjerg":

1. Matthæus fortæller om et meget højt bjerg i

2.
3.
4.
5.

forbindelse med Jesu fristelse. Herfra så Jesus
verdens herlighed og fik den tilbudt - men afviste
den (Matt 4,8).
Jesus samler disciplene om sig på et bjerg og
fortæller, hvem der er salige (Matt 5,1-10).
Jesus gik op på et bjerg for at bede (Matt 14,23)
Søndagens tekst: Jesu s tog tre disciple med op på
et højt bjerg og lod dem se ham i herlighed og i
samtale med Elias og Moses (Matt 17).
Jesus satte de 11 stævne på et bjerg i Galilæa og
gav dem missionsbefalingen og lovede at være hos
dem alle dage (Matt 28,16-20).

Havde Jesus taget imod den herlighed, han blev
tilbudt af Djævelen på fristelsens bjerg (1), ville
han ikke have kunnet give saligheden på det
bjerg, hvor han senere prædikede (2) og sagde:
"Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er
deres." For da havde han taget det hele selv og
ville samtidig have mistet alt. Han siger det jo
selv et sted: "Den der har reddet sit liv, skal miste
det" (Matt 10,39).

Søndag d. 13. februar 2011
Evangelium: Matthæus 17,1-9
Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og
hans bror Johannes med sig og førte dem
op på et højt bjerg, hvor de var alene. O g
han blev forvandlet for øjnene af dem, hans
ansigt lyste som solen, og hans klæder blev
hvide som lyset. Og se, M oses og Elias
kom til syne for dem og talte med ham. Så
udbrød Peter og sagde til Jesus: "Herre, det
er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg
tre hytter her, én til dig og én til M oses og
én til Elias." M ens han endnu talte, se, da
overskyggede en lysende sky dem, og der
lød en røst fra skyen: "Det er min elskede
søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør
ham!" Da disciplene hørte det, faldt de ned
på deres ansigt og blev grebet af stor frygt.
M en Jesus gik hen og rørte ved dem og
sagde: "Rejs jer, og frygt ikke!" O g da de
løftede deres blik, kunne de kun se Jesus
alene.
M ens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus
dem: "Fortæl ikke nogen om dette syn, før
M enneskesønnen er opstået fra de døde.

Jesus trak sig tilbage ofte tilbage og var alene, alene på bjerget for at tale med sin Far.
Men så kan bjerget jo kaldes for bønnens bjerg (3). Når vi holder gudstjeneste, træder vi
da ikke frem for Gud og hører Jesus og profeterne tale - tale sammen - og tale til os. Og
Gud fader taler til os fra himlen og siger "Hør ham!". Da er vi på forklarelsens bjerg (4).
Her mærker vi også suset fra bjerget i Galilæa (5), h vor Jesus fortalte sine disciple, at
han nu virkelig havde fået
al magt i himmel og på jord.
Den fik han, fordi han
sagde nej på Fristelsens
bjerg.
Jesus Kristus vil have os
med op på ”søndagsbjerget”, for at vi kan
være alene hos ham og
se ham alene.

GOD SØNDAG!

Til overvejelse før søndagen
– i torsdags-bibelkredsen eller i lørdagsandagten:
Matt 4,8: Hvad så Jesus på fristelsens bjerg? Hvorfor sagde han nej til tilbudet? Er der noget, vi
skal sige nej til? Hvad da?
Matt 5,1-3: Hvad betyder det for dig, at høre Bjergprædikenens ord: "Salige er de fattige i ånden,
for himmeriget er deres"? Hvorfor havde Jesus ikke kunne sige det til os, hvis han havde valgt at
tage imod verdens herlighed til sig selv?
Matt 5,14: Hvad mener Jesus, når han sammenligner disciplene, som lader deres lys skinne for
mennesker, med en by, der ligger på et bjerg. Hvad er det, andre mennesker ser på det bjerg?
Matt 14,23: Tal om, hvordan I har det med at være alene - i bøn til Gud. Hvad sker der?
Matt 17,1-9: Overvej, hvad det betyder for os, at det ikke var disciplene, som fandt på, at de skulle
med, at det var Jesus, som tog dem med op på bjerget!
Tal om, hvad Peter forslog på bjerget. Hvorfor var det godt at være der?
Hvorfor er det godt at være på "søndags-bjerget"? Hvordan bliver det godt for os at være på
"søndags-bjerget".
Matt 28,16-20: Efter sin død og opstandelse havde Jesus havde sat de 11 stævne på et bjerg i
Galilæa. Hvordan lyder suset fra missionsbefalingens bjerg? Beskriv, hvad det vil gøre ved os.

BIBELCITATER MED BJ ERGE I
MATTHÆUSEVANGELIET
M att 4,8: Djævelen tog Jesus med op på et
meget højt bjerg og viste ham verdens riger og
deres herlighed - og tilbød ham det. Jesus
afviste!
M att 5,1-4: Da Jesus så skarerne, gik han op på
bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til
ham. Og han tog til orde og lærte dem: "Salige
er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes."
M att 5,14: I er verdens lys. En by, der ligger på
et bjerg, kan ikke skjules.
M att 14,23: Jesus gik op på bjerget for at bede.
M att 15,29: Jesus gik op på bjerget og satte sig der. Og store folkeskarer kom hen til ham med
lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre.
M att 28,16-18: M en de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.
Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. O g Jesus kom hen og talte til dem og sagde:
"M ig er givet al magt i himlen og på jorden."
http://vi vit.dk/soendag/hvad-handler-det-om.htm
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