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Veckans ord, 10 
Kristi förklaringsdag, Jesus förhärligad! 
Läs kyrkoårets texter för söndag 26 juli, KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad: 2 Mos 40:34–

38, Upp 1:9–18, Luk 9:28–36 och Ps 89:12–18. 

Jesus är fridsfursten och du är älskad av Jesus! Det gäller dig som tror men 

det gäller lika mycket dig som inte tror! 
Vem är Jesus för dig?    

• Min viktigaste förebild  

• Någon att ta rygg på 

• Guds son 

• Vis man  

• Min bästa vän 

• Någon att be till när jag har det svårt 

• Han lär mig god moral 
 

Allt detta är sant, men Jesus är mycket mer! Han är så mäktig att han har all makt i himlen och på 

jorden, Matt 28:18 och han står på Guds högra sida Apg 7:56.  

Gud visar sin närvaro i ett moln och Gud bekräftar Jesus. 
I 2 Mos 40:34–38 berättas om Guds närvaro hos israels folk under vandringen i öknen. Guds närvaro 

visade sig över uppenbarelsetältet som ett moln om dagen och en eld i molnet under natten. 

I Luk 9:28-36 när Jesus tar med sig Jakob, Johannes och Petrus upp på ett berg för att be 

förvandlades Jesus, han blev lysande och samtalade med Mose och Elia. Då sänker sig ett moln över 

alla närvarande och en röst säger ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom” (Luk 9:35). När 

Jesus döps sänker sig Guds ande som en duva över Jesus och en röst hörs: ”Detta är min älskade son, 

han är min utvalde” (Matt 3:17). Gud bekräftar Jesus som sin älskade son.  

Jesus gjorde det som inte är möjligt för människor, han gick på vatten, botade sjuka, stillade stormen 

med flera under och tecken som visar att Guds makt och möjligheter finns i Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

Många säger att mycket av tecken och under Jesus 

gjorde inte kan vetenskapligt bevisas. Det är sant att 

de inte kan vetenskapligt bevisas, vi behöver räkna 

med Guds möjligheter, bara Gud kan utföra sådana 

gärningar och det visar att Jesus är sänd av Gud och 

har Guds makt.  

Idag finns möjlighet till tecken och under genom Guds 

kraft tillgänglig också genom människor, församlingar 

och kyrkor som låter sig ledas av Jesus och den heliga 

Anden.  

 

 

 
Får Jesus leda dig? 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Om Guds storhet läser vi i Ps 89:12–18 
I vers 13 står det: ”Tabor och Hermon jublar över dig”. Tabor är ett 588 möh högt berg i Galileen som 

ligger 10 km öster om Nasaret. Tabor är troligen berget Jesus och lärjungarna mötte Moses och Elias 

på och hörde rösten ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom” (Luk 9:35). Hermon är 2814 

möh högt berg som ligger på gränsen mellan Libanon och Syrien, under syrisk kontroll. 

Vem är Jesus?         
 

 

 

Texten från Upp 1:9–18 berättar också om vem Jesus är. Uppenbarelseboken använder bildspråk och 

är skriven under förföljelse mot de kristna, där orden de skrev och sa användes emot dem, texten är 

därför inte så lätt att förstå. Johannes som skriver uppenbarelsen är fängslad och förd som fånge till 

ön Patmos.  

Jag vill stryka under några av verserna i Upp 1:9–18. Upp 1:9, Johannes hade förts till ön Patmos för 

att han vittnade om Guds ord och Jesus.  Det grekiska ordet för vittne är martyr. På grund av att 

Johannes och andra kristna förföljdes för sin tro och vittnesbörd fick ordet martyr – vittne, en annan 

betydelse nämligen ”den som dödas för Guds ord och Kristi vittnesbörds skull”.  

I Upp 1:10, används uttrycket Herrens dag, det används om den dag 

Jesus uppstod från de döda, alltså söndag. Johannes firade alltså 

gudstjänst på söndagen och kom i hänryckning.  Hänryckning är när 

man på ett speciellt sett känner och upplever Guds närvaro och 

tilltal. Johannes fick uppdraget att skriva ner det han såg och 

upplevde i sin hänryckning och det blev Uppenbarelseboken (Upp 

1:19).  

Upp 1:13-18 beskriver Jesus makt och härlighet. Johannes ser och känner, i sin hänryckning, hur Jesus 

lägger sin högra hand på honom och säger: ”’Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den 

som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och 

dödsriket” (Upp 1:17-18). 

Jesus är vägen till Guds rike! 
Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). 

 

 

 

 

 

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och 

den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7–8). 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
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Andra översättningar av 

hänryckning är: 

• andehänryckning,  

• kom i Anden,  

• kom jag i Anden,  

• jag var i Anden 

Vilken väg följer du?  

Vems sanning lyssnar du 

på? 

 

Du behöver inte förstå allting, pröva och se att 

det fungerar. 

Be till Jesus, han älskar dig! 

Bed att Jesus visar dig vem han är, han vill ha 

gemenskap med dig.  
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