
 
 

Iklædt Kristus - hver dag J 
 

Nr. 345 - søndag den 13.11.22 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
Gal 5, 22 - Kol 3, 8-10: Eksempler på ”kødet – ”Det gamle menneske” 
med dets selviske og egoistiske natur. Og så er der; ”Det nye menneske”. 
 
Paulus forklare en dyb og frigørende åndelig sandhed, ved at bruge et 
eksempel fra vores hverdag, hvor vi må aflægge os vores tøj, for at kunne 
- Iklæde/iføre os noget nyt… 
 

  Læs: Ef 4, 20-24 (HvD) 
 

? Hvad er det, som vi må aflægge os - til samtale… 

? Hvordan gør vi det - til samtale… 
 
1. Vi må iklæde os: Jesu Retfærdighed 
 

”retfærdiggjort”: frikendt i retten - som om jeg aldrig har syndet  
(Retten er på din side) 
 
Frikendt gennem udveksling – Jesus tog min plads. Han gik i mit sted 
 
2 Kor 5, 21: ”Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os,  
for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham”. 
 
Filip 3,9: ”og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra 
loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra 
Gud grundet på troen…” 
 
Ved tro og ikke ved gerninger eller følelser (de kan følge med) 
 
Ef 6, 14 ”Ifør jer retfærdighed som brynje…” (som en skudsikker vest) 
beskytter hjertet – det inderste… 

? Hvad betyder det, at være retfærdiggjort - til samtale… 

? Hvad sker der, når vi ifører os Kristi retfærdighed - til samtale… 
 

Lukas 15, 21-22: ”Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og 
mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde 
til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv 
ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne.”  

 
2. Vi må iklæde os: Rustningen 
 

”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds 
fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb”. 
 
 

  Læs: Ef 6, 10-19 
 

• Sandhed 
• Retfærdighed 
• Villighed til at gå med fredens evangelium 
• Troen 
• Frelsen 
• Guds ord 
 

? Hvad blev levende for dig i Ef 6, 10-19 - til samtale… 
 
3. Vi må iklæde os: Kraften 
 

Lukas 24,49: ”Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i 
byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.” 
 
ApG 1,8: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal 
være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til 
jordens ende.” 
 

  Læs: 2 Konge 2, 12-14 
 

  Læs: Ef 4, 23-24 / Kol 3, 8-10  
? Hvordan kan vi blive fornyet (Ef 4, 23) - til samtale… 
 

? Hvordan kan man f.eks. aflægge: frygt, bekymring m.m.  
     og hvordan kan man iklæde/iføre sig det modsatte - til samtale… 


