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UGEN 17.-23. JULI 2022

”Og alle os, der har fået fjernet sløret for vores ansigt, kan nu se 
Guds stråleglans afspejle sig i os. Vi bliver forvandlet, så vi kom-
mer til at stråle mere og mere. Det skyldes alt sammen Hellig- 
ånden“ (2 Kor 3,18, Bibelen 2020).

Ligesom Kristus er Guds (udtrykte) billede, afspejles Jesu billede i 
hans efterfølgere.

I”Lille spejl på væggen der, hvem er smukkest i landet her?“ Vi ken-
der alle eventyret om Snehvide. Det talende spejl bekræfter dron-
ningen dagligt i, at hun ikke alene er landsmoderen, men også skøn-
hedsdronningen. Det sker, indtil hendes steddatter Snehvide bliver 
giftemoden. Så hedder det pludseligt: ”Stor er din skønheds glans 
endnu, men Snehvide er tusindfold smukkere end du!“ Det vækker 
dronningens misundelse, som får hende til at pønse på ulykker.

Vi kigger hver dag i spejlet for at kontrollere vores udseende. Vi 
vil jo så vidt muligt gerne se godt ud, se ud af noget for måske at 
blive til noget stort. Men somme tider holder vi også et spejl op for 
andre for at vise, at der er noget, der ikke er i orden hos dem.

Paulus taler også om et spejl, der dog er helt anderledes end andre. 
Den, der ser ind i dette spejl, erkender ikke kun sig selv (selverken-
delse), men også Herrens herlighed (erkendelse af Gud). Og den, 
der i Guds ords spejl erkender Kristus, forvandles i hans billede. 
”Når vi søger i lys at vandre, vil din kærlighed alt forandre. Ved vor 
tro, med vort liv og vor færden vil vi spejle dit lys midt i verden“ 
(Evangeliesangbogen 313, 3). For Paulus er dette menighedens vig-
tigste fokuspunkt. 

I denne uges studium holder vi os Jesus Kristus som Guds ud-
trykte billede for øje – her drejer det sig især om den forandrende 
kraft, der udgår fra ham.

Søndag Kristus – Guds (udtrykte) billede Kol 1,15-17
Mandag At være og blive lig Kristus Fil 3,12-21
Tirsdag Gud opnår sit mål – garanteret Rom 8,28-30
Onsdag Forvandlingen – en modningsproces 2 Kor 3,12-18
Torsdag Omklædning – lav nyt af gammelt Kol 3,8-15
Fredag At have del i guddommelig natur 2 Pet 1,3-4; 1 Joh 3,2

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Som i et spejl
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SØNDAG 17. JULI 2022

Kol 1,15-17

 Forståelse

 

 

 Anvendelse
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Kristus – Guds (udtrykte) billede

Hvordan beskrives Jesu enestående status? 

Hvad betyder Jesu lighed med Gud for mit bønneliv?

Kristus er den usynlige Guds udtrykte billede. Det lyder paradoksalt: 
Hvordan kan der findes et billede af noget eller nogen, der er  
usynlig?

• Paulus kalder Kristus den ”sidste Adam“ (1 Kor 15,22;45-47). Efter 
at den første Adam bragte døden over menneskeheden, bringer 
den sidste Adam livet. Her overfører Paulus sammenligningen 
Adam–Kristus på mennesket som Guds (udtrykte) billede: Den 
sidste Adam er Guds (udtrykte) billede.

• I oldtiden refererede et ”billede“ ikke kun til den synlige gen- 
givelse af en person eller genstand, men også deres personlige 
udstråling eller væsen. ”Billedet“ blev således forstået som en 
del af virkeligheden: det viser det væsentlige. Når Kristus er Guds 
(udtrykte) billede, så er hans lighed med Gud-Faderen tydelig  
(jf. Joh 14,9). Jesus er Guds fuldkomne åbenbaring; hvordan Gud 
er, og hvordan han handler, kan ses i Jesus Kristus.

Kristus er den førstefødte forud for al skabningen (jf. Kol 1,15, 1948). 
Ligesom den ældste søn i mange kulturer har den højeste rang 
blandt børnene i familien og er dens arving, således står Kristus i 
spidsen for skabelsen; ikke som Guds første skabning, men som 
skaberen af alle skabte ting.

Det faktum, at Frelseren også er Skaberen, viser på den ene side 
hans ubegrænsede (skabende) muligheder med hensyn til de for-
andringer, han kan bevirke i os. På den anden side inkluderer be-
kendelsen til Jesus troen på hans skabergerning. Lige så sikkert som 
han har frelst os, er han også årsag til vores fysiske eksistens.
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Fil 3,12-21

 

 
 Forståelse

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 Refleksion
 

At være og blive lig Kristus

Hvilket nuværende og fremtidige håb vidner apostlen om? 

Hvilken fuldkommenhed kan vi allerede tage til indtægt, og  
hvilken ligger stadig foran os?

Her tager Paulus et opgør med kristne, der mener, at de allerede 
har nået målet på troens vej og anser sig selv for at være fuldkomne 
(sml. 1 Kor 4,8). Hvad kristne allerede har opnået (v. 16, 2020) er, at 
de tilhører Kristus, fordi han har nået og antaget dem (v. 12, 2020). 
Men fuldkommenheden, som vi allerede har i ham (v. 9), fuldendes 
først ved opstandelsen. Indtil da er det meningen at strække sig 
frem mod målet og jage efter sejrsprisen. Apostlen forklarer, hvad 
det betyder, ved at bruge to eksempler.

• Indbyggerne i Filippi var mest af alt soldaterveteraner, der efter 
aftjent værnepligt modtog den romerske borgerret. Man bar ro-
mersk klædedragt, man talte latin og romerretten gjaldt for dem. 
Paulus vil sige, at kristne, selvom de endnu er fjernt fra deres 
egentlige hjem, anses som himmelske borgere og lever derefter.

• Ved sit andet komme vil Jesus ”forvandle vores svage menneske-
krop“ og ”give os samme skikkelse som sin egen guddommelige 
krop“ (Bibelen 2020). Først da vil Kristi billede blive fuldt genop-
rettet i mennesket.

Det kristne liv bevæger sig i dynamikken mellem allerede nu og ikke 
endnu. Denne spænding gælder det om at holde ud uden at hælde 
til den ene eller den anden yderlighed. Letfærdighed eller falsk frel-
sesvished er lige så malplaceret som nagende tvivl om vores status 
hos Gud.

”Alle os, som er ’fuldkomne’ “ (v. 15, 1948). Er det ironi eller provo-
kation? Hvordan omgås man mennesker, der tror, at de faktisk er 
fuldkomne?

MANDAG 18. JULI 2022
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Rom 8,28-30

 Forståelse
 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

Gud opnår sit mål – garanteret

Hvilken vished kan de, der elsker Gud, finde ægte trøst i set i lyset af 
lidelse og død.  Hvortil har Gud bestemt alle, der tilhører ham?
 
I Rom 8 påpeger Paulus, hvor meget verden lider under synden 
og dens følger. Nu understreger han – som allerede antydet i vers 
18 – at selv lidelsen kan bidrage til noget godt for Jesu efterfølgere. 
Udtrykket, at alt virker sammen til gode, leder blikket ud over det jor-
diske liv til den evige frelse. En lignende tanke findes allerede i Rom 
5,3-5: Fordi trængslerne peger på håbet om fremtidig herlighed, kan 
de i sidste ende ikke skade de troende.

I vers 29 beskriver Paulus den fremtidige frelse som værende lig 
med Kristi skikkelse. Han håber på Jesu genkomst, når Kristus vil 
”forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans 
herliggjorte legeme“ (Fil 3,21).
  
Vi er kaldet til at have del i Jesu væsen og skikkelse og dermed blive 
det (udtrykte) billede af Guds (udtrykte) billede – en overvældende 
tanke! Skaberen skaber skabningen sig selv lig hhv. lignende sig selv. 
Sådan var det allerede ved skabelsen (1 Mos 1,26-28), og Gud sæt-
ter sig det samme mål her ved nyskabelsen. Alt orienterer sig mod 
dette, derfor kan hverken lidelse eller død forhindre, at Gud når i 
mål med os.

Udvalgt > forudbestemt > kaldet > retfærdiggjort > herliggjort! Hvor let 
eller hvor svært kommer disse ord over mine læber? Hvor dybt er 
de forankret i mit hjerte.

TIRSDAG 19. JULI 2022
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2 Kor 3,12-18
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 

 Refleksion

Forvandlingen – en modningsproces

Kan man studere Skriften og alligevel være blind for dens bud-
skab? Hvordan kan sløret løftes?
 

”At kunne ’se’, som Helligånden gør det muligt i troens tid, er kun en 
foreløbig skuen ’i et spejl’ og ikke det endelige ’se ansigt til ansigt’, 
men det har allerede nu en forvandlende og fornyende kraft (jf. 
Rom 12,2). Ved at se Herrens herlighed formes den troende efter 
det samme billede, nemlig Jesu Kristi billede (Rom 8,29), som er 
Guds udtrykte billede. Forvandlingen ’fra herlighed til herlighed’ 
… fornyr menneskets indre i en vedvarende proces (4,16), der i tro 
er relateret til Kristus“ (Neues Testament Deutsch, Korintherbriefe, 
275f.).

Ved at se forandres vi. Dette princip gælder for såvel åndelige som 
dagligdags ting. Hvad der optages af sanserne lagres i hjernen. Det 
påvirker tænkning, følelser, vilje og handling – uanset, om vi er be-
vidst om det eller ej. Ved at se på Guds herlighed – hans kærlighed 
og godhed, retfærdighed og trofasthed – forandres og præges vores 
væsen.
 
”Når vi gør Jesus til vores daglige ledsager, fornemmer vi, at vi er 
omgivet af usynlige kræfter. Ved at se på ham kommer vi til at ligne 
hans billede. Gennem intensiv iagttagelse forvandles vi. Vores 
karakter renses og forædles for Guds rige. Samværet og tæt fælles-
skab med vores Herre gør os helt klart mere tillidsfulde, uselviske 
og ivrige. Bønnens store betydning går derfor også mere og mere 
op for os. Vi vil bedre forstå, hvordan vi kan og bør bede. Vi opdra-
ges af vores himmelske Far, og det vil afspejle sig i vores iver og flid i 
det daglige.“ (MMpb, EW, 88.4 – oversat fra tysk).

Hvilke forandringer er der sket i min personlighed på grund af  
forholdet til Kristus?

ONSDAG 20. JULI 2022
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Kol 3,8-15

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

Bøn

 
 Refleksion

Omklædning – lav nyt af gammelt

Kan man aflægge sine vaner og ændre dem ligesom tøj? 

Hvilken betydning ligger i, at mennesket vedvarende fornys?

Hvor realistisk er Paulus’ syn på de frelste? Negative egenskaber og 
vaner kan ikke fjernes ved at knipse med fingrene. Idet Paulus op-
fordrer til at aflægge det gamle ”jeg“, er de troende forpligtet til selv 
at blive aktive.

Aflægge gammelt og iføre nyt betyder ikke fortvivlet at kæmpe mod 
sig selv eller fortrænge negative egenskaber, men at rette sit blik 
mod Kristus og hans sejr. Når Jesu efterfølgere fokuserer på hans 
væsen og lader sig lede af hans fred, træder det negative mere og 
mere i baggrunden til fordel for det positive.

At iføre sig det nye ”jeg“ er ikke blot en opgave, men allerede en rea-
litet. ”I har lagt det gamle liv fra jer … Nu har I taget et helt nyt liv på 
jer“ (9b-10a 2020). Det er en daglig udfordring at holde sig dette for 
øje og lade det skinne igennem i vores liv.

En gammel cherokee-høvding fortalte sit barnebarn om to ulve, 
der kæmper mod hinanden i menneskets indre. Den ene ulv er 
fyldt med misundelse, grådighed, løgn og had, den anden derimod 
er venlig, hjælpsom, tålmodig og til at stole på. ”Hvem af disse to 
vinder kampen?“, ville barnebarnet vide. Den gamle høvding tav en 
stund, så svarede han: ”Den, du fodrer!“

”Herre, du viser mig mine uheldige vaner og karakteregenskaber. Du 
gør det på en måde, så jeg ikke fortvivler. Tak, fordi du hjælper mig 
med at udvikle gode egenskaber. Tak, fordi du har tålmodighed med 
mig, og fordi du også ser små skridt og ledsager mig i dem.“

Bliv til det, som du (i Kristus allerede) er.

TORSDAG 21. JULI 2022
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 2 Pet 1,3-4
 1 Joh 3,2

 Forståelse

 

 Fordybelse
 

 Resumé

Egne tanker

At have del i guddommelig natur

Kan det gå an at have del i den guddommelige natur allerede nu – 
eller sker det først på opstandelsens dag?

Selvom vi allerede nu og her er forbundet med Kristus og præges 
af ham, findes vores kristuslighed stadig kun stykkevis og ufuld-
kommen i os. Derfor minder Peter om, hvad Gud vil give os ved Jesu 
genkomst: at blive delagtig i den guddommelige natur. For ”vi ved, 
at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, 
som han er“ (1 Joh 3,2).
 
”Livet på den nye jord vil få en helt ny kvalitet. Mennesker vil have 
ubegrænsede kreative evner til deres rådighed. Deres sind vil altid 
være åben for ny viden. De vil være aktive og dog ikke blive trætte. 
Kræfterne i krop, sjæl og ånd vil udfolde sig til hidtil usete højder. 
Hele universet vil stå åbent for de frelste“ (GKnA 676). 

Kristus er Guds (udtrykte) billede. Hans billede skal genspejles, 
vokse og modnes i de kristnes liv. Det fuldendes, når Guds rige  
bryder frem i herlighed.

FREDAG 22. JULI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvor ofte betragter I jer selv i spejlet?

Hvad udløser dette syn hos jer?

Hvordan har I det med opfordringen om at blive som Kristus  
hhv. at komme til at ligne ham?

  2 Kor 3,12-18
Hvilket ”slør“ forhindrer eller forhindrede forståelsen af Skriften? 
Hvordan kan det løftes?

Hvordan ”forvandles“ vi efter Kristi billede? Hvad betyder det i 
praksis?

  Kol 3,8-15
Hvad skal ”omklædningen“ gøre godt for? Hvordan har I selv  
oplevet dette?

Hvilken betydning har ”erkendelsen“ for fornyelsen efter Kristi 
(udtrykte) billede? 

  2 Pet 1,3-4 og 1 Joh 3,2
Vedrører udtrykket ”få del i den guddommelig natur“ personlig-
heden eller opstandelsen?

Hvilken synsvinkel antydes af sammenhængen?

”Ikke vi gør os til det udtrykte billede, men det er Guds billede selv, 
det er Kristi skikkelse selv, som tager form i os ... Kristus holder ikke 
op med sit arbejde i os, førend han har bragt os i kristusskikkelse“ 
(Dietrich Bonhoeffer).

Drøft dette citat med hinanden.

DIALOG TIL SABBATTEN 23. JULI 2022


