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Prekentekst: Mark 9,2-13 
Lesetekst 1: 2 Mos 3,1-6 
Lesetekst 2: 2 Pet 1,16-18 
 

På det hellige fjell 
2000 år etter hva vi ofte kaller «forklarelsen på berget», som er en fjern hendelse i både tid, 
sted og tankesett, kan det være vanskelig for oss å fullt ut forstå hvor skjellsettende denne 
opplevelsen på fjellet må ha vært for de tre disiplene som var sammen med Jesus. 

Opplevelsen på fjellet er å finne hos alle de tre synoptikerne, Matteus, Markus og Lukas. Og i 
tillegg har vi en referanse til denne hendelsen i 2 Peters brev. Peter skriver at de var 
øyenvitner til denne hendelsen på det hellige fjellet. Og de hørte også stemmen fra himmelen 
som bekreftet Jesu messianisitet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede» 
(2 Pet 1,17). 

Vi vet ikke hvilket «hellig fjell» det er snakk om, fjellet er navnløst. Tradisjonen navngir det 
som Tabor-fjellet i Galilea. Andre mener at det høye fjellet heller skal være Hermon-fjellet på 
nesten 3000 meter nord i Israel på grensen mellom Israel, Syria og Libanon. Men viktigere 
enn hvilket fjell det er snakk om, er hva som skjedde der. 

Seks dager etter 

Det er ikke bare et navnløst fjell i vår tekst, det er også en noe underlig tidsmarkør som 
starter opp vår prekentekst, «seks dager etter». Seks dager etter hva, er det nærliggende å 
spørre. Er det viktig når denne hendelsen skjer? Kanskje. For vi har også en annen noe 
merkelig benevnelse i teksten som kanskje kan sette oss på spor av en tidsangivelse. Peter 
sier at han vil bygge «hytter» til Moses, Elia og Jesus. Ser vi på teksten i Det hebraiske 
nytestamentet, så står det her «Sukkot», eller «løvhytter». Det er altså ikke snakk om hvilke 
som helst hytter, men løvhytter. Om dette er tilfelle, så skjer Jesu forklarelse muligens iløpet 
av den jødiske høytiden Sukkot. Om vi går seks dager tilbake fra Sukkot, kommer vi til Yom 
Kippur, Den store forsoningsdagen. 

Teksten i kapittel åtte før vår prekentekst, beskriver første gang Jesus snakker om sin død og 
oppstandelse for disiplene. Jesus forklarer for dem at «Menneskesønnen må lide mye ...» 
Den teksten passer godt i rammen av Yom Kippur, og seks dager etter Soningsdagen 
kommer Sukkot. Sukkot er høytiden for feiring etter dommen. Dommen blir symbolisert 
med høstens innhøstning. Det er ikke sikkert at denne forklaringen av «seks dager etter» er 
riktig, men den gir en god forklaring på tidsmarkøren. 



Moses og Elia 

Hvem var det som de tre disiplene så på fjellet? Jo, det var Moses og Elia, jødedommens 
store troshelter og hjørnesteiner. Moses er representanten par excellence for Loven, og 
profetene er representert ved Elia. Det er en profetisk oppfyllelse som skjer like for øynene 
på disiplene. Men den guddommelige stemmen som lyder, taler kun til Jesus alene, den 
nevner hverken Moses eller Elia. Den henvender seg til Jesus. «Denne mannen» er 
oppfyllelsen, Han er større enn både Loven og profetene, større enn både Moses og Elia: 
«Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham»! Jesu messiansitet som Peter har bekjent like før 
i kapittel åtte ved Cæsarea Filippi (Mark 8,29), blir her bekreftet. 

Messias-hemmeligheten 

Man ville kanskje her ha forventet at de tre disiplene ville springe av gårde og fortelle de 
andre disiplene og alle andre som vill høre på dem, om denne helt spesielle opplevelsen. Men 
nei, Jesus forbyr dem å fortelle noen om det de har sett og hørt. Dette går som en rød tråd 
gjennom hele Markus-evangeliet og det blir ofte kalt «Messias-hemmeligheten» hos Markus. 
Det skal ennå ikke fortelles om hvem Jesus egentlig er. Sannsynligvis fordi denne Messias-
hemmeligheten ennå ikke vil bli forstått riktig. Jesus er Messias, men på den måten som Gud 
har bestemt, ikke på den måten som folket og de det religiøse lederskapet forventet. 

Våre opp- og nedturer 

Mange troende har hatt sine «forklarelser på berget», møter der Mesteren har kommet til 
dem på en uventet og uforklarlig måte, kanskje i et syn eller i en drøm. Det kan ha vært i 
vanskelige situasjoner, som fare eller sykdom, da et ekstra guddommelig håndtrykk var godt 
å få. Det er mange troshistorier om slike spesielle hendelser. Men hverken disiplene eller vi 
kan bli værende oppe på fjellet. Livet har både høyder og dypder. Men Han som ble forklaret 
på fjellet, Han går med oss alle dager, i de gode dagene da vi føler oss høyt oppe, men også i 
de mindre gode dagene da vi føler at vi vandrer nede i dalen. 
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