Tostrup – Roum kirker

Sidste søndag efter Helligtrekonger d. 13.
februar 2011

FORKLARELSEN PÅ BJERGET – kirkehistorisk
betragtet
Jesus blev kortvarigt forvandlet (transfigureret)
for øjnene af nogle af sine disciple på et bjerg.
Hans ansigt kom til at lyse som en sol. Han talte
med de to skikkelser fra Det Gamle Testamente,
Moses og Elias, og Gud Fader talte til ham.

Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kl. 10.30
Kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
Organist Tove B. Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup

Denne begivenhed har i den østlige del af kirken
været fejret ved en særlig fest, i Armenien vistnok siden 300-tallet. Her blev det en stor fest,
efter sigende fordi den skulle erstatte en hedensk
fest for Afrodite. Festen fejredes den 7. søndag
efter pinse.

Læsninger




2 Mos 34,27-35
2 Pet 1,16-18
Matt 17,1-9

Fra den østlige del af kirken kom den til Vesten,
for eksempel til Spanien i 600-tallet, og fra 1457
kom den ind i den romersk-katolske kirkes officielle kalender, så Jesu Transfiguration fejres den
6. august.

Salmer
016
O Gud! hvor er du mer end skøn,
324
Dig rummer ej himle (Roum)
056
Jesus er navnet mageløst,
=============================
161
Med strålekrans om tinde
439
O du Guds Lam! (Roum)
057
Herre, fordi du

I den danske folkekirkes kirkeår var beretningen
indtil 1992 prædiketekst til 6. søndag efter helligtrekonger, siden da til sidste søndag efter helligtrekonger. Altså har man prædiket over teksten,
uden at man i Danmark har gjort nogen særskilt
navngiven fest ud af det (anderledes med helligtrekongersdag, Marias bebudelsesdag, osv.).

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
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. Og han blev forvandlet
for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen,
og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses 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 Moses og én til
Elias.” Mens 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. Men Jesus gik hen og rørte ved dem
og sagde: “Rejs jer, og frygt ikke!” Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.
Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem:
“Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.”

Når begivenheden fejres ved afslutningen af helligtrekongertiden skyldes det, at man i helligtrekongertiden fejrer Jesu herligheds tilsynekomst
ved en række lejligheder – hvoraf altså transfigurationen måske er den sidste og største før selve
påsken.
Man kan ikke i Bibelen se, hvornår Jesus blev
forklaret, og derfor har man kunnet mindes denne begivenhed til forskellige tider.
Kurt E. Larsen
Lektor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i
Århus
(Klippet fra www.kristendom.dk)
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Mellem måben og gaben
Under denne overskrift kan du læse en appetitvækker til på søndag skrevet af Per Melhof,
dansk præst i Bruxelles. Klik på linket: Læs mere
her

NÆSTE UGES GUDSTJENESTE
Søndag septuagesima
d. 20. februar
Gudstjeneste i Tostrup kl. 19.30
v/sognepræst Søren Christensen, Hvam

Kirkeårsnoter
Med søndag septuagesima d. 20. februar ændrer
kirkeåret karakter. Farven skifter fra grøn til lilla.
Der skal gives rum til eftertanke. Her vil ties. Her
vil bies.
Helligtrekongertidens fokus er på afsløringen af
Guds herlighed i Jesus Kristus. Julens barn var
Marias barn, mand som os, menneske som os,
men også Guds Søn, Gud med os – Immanuel.
Hans guddomsherlighed afsløres i det forunderlige første tegn, hvor han gør vand til vin. Det afsløres i den spedalskes renselse, i helbredelsen af
den romerske centurions tjener eller søn, hvordan vi nu oversætter ordet. Det afsløres i hans
herredømme over Søen, der lagde sig som en
hund på sin herres bud. ”Storm, læg dig”. Og den
gjorde det. Kristi guddomsherlighed afsløres i et
glimt på bjerget.
Men med søndag septuagesima øjner vi konturerne af en færd ned ad bjerget, ned til det allerdybeste og derfra op til Jerusalem.
De tre søndage i forfasten, nemlig søndag septuagesima (dvs. 70 dage før påske – rundt regnet),
søndag seksagesima (dvs. 60 dage før påske –
rundt regnet) og fastelavns søndag udgør en
overgang fra det herlige oppe på bjerget til det
elendigste menneske, ”Ecce homo”, pint af pontius Pilatus, den romerske udsending. Større kontraster gives ikke.
Og Kristus har givet det forunderlige løfte, at den
der kendes ved ham i mørket, i fornedrelsen, i
det ringeagtede, kendes han ved overfor sin Fader i det høje, hvor Guds lys jager al skygge
bort. Foråret så sagte kommer.

2.

