
Side 1 

Sinnets fornyelse del 2 

Forvandlet 
 

Rom 12:2 
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at 
deres sinn fornyes….  
 
Paulus sier i Rom 12,2 at vi blir forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Eller sagt på 
en annen måte omvendelsen av vårt sinn. For som vi har sett på tidligere er 
omvendelsen nært knyttet til vårt sinn, en kan si at omvendelsen skjer i vårt sinn.  
 
Vårt sinn er: Våre tanker om ting og vår forståelse av dem.  
Du lever ditt liv i henhold til dine tanker og forståelse av ting. Salomo sa at ”…slik 
en mann tenker, slik er han.”  Så vil du at livet ditt skal bli forvandlet/forandret, så 
må du begynne å tenke annerledes først. 
 
Hva vil det si å bli forvandlet, og på hvilken måte blir vi forvandlet?  
 
La også oss se på hvilke ord Bibelen bruker i den forbindelse. 
 
1. Metamorfoo 
 
A) Ordet er satt sammen av disse to ordene: 
‐ Meta 
Dette er en preposisjon som betyr: ”sammen med” eller ”etter/i henhold til”.  
Det kan for eksempel være å gjøre noe sammen med noen. Det har med 
fellesskap å gjøre. 
‐ Morfoo, Morfe 
Som betyr: form, ytre form  
Det greske substantivet morfe betyr form, skikkelse. Morfoo er det tilsvarende 
verbet, og betyr å ha en skikkelse, å bli formet. Opprinnelig ble dette ordet brukt 
om en kunstner som formet sitt materiale til et bilde. Kunstnerens indre blir 
synliggjort. Så derfor kan en si at morfe er et uttrykk for det indre liv. Eller med 
andre ord kan vi si at det er en ytre form som gjenspeiler det indre liv, der den 
ytre formen gjennspeiler den indre. 
Morfoo/Morfe finnes 4 gang i NT: 
Galaterne 4,19   
…. inntil Kristus vinner skikkelse i dere!  (Engelsk:.…until Christ be formed in you.) 
Markus 16,12   
Deretter åpenbarte han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien 
og skulle ut på landet. 
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Filipperne 2,6‐7   
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, 
men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers 
liknelse…..  
 
B) Betydningen av Metamorfoo 
Derfor kan vi si at det greske ordet ”Metamorfoo” betyr å anta en annen ytre 
form. Det er en forandring som kommer fra (og som skjer sammen med og i 
henhold til) ens indre vesen, og som gir seg til kjenne i det ytre. 
Metamorfoo er nevn 4 ganger i NT: 
Matteus 17,2   
Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble 
hvite som lyset. 
Markus 9,2   
….…Og han ble forklaret for deres øyne. 
Romerne 12,2   
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så 
dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det 
fullkomne. 
2 Korinterne 3,13 & 18   
Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle 
se slutten på det som svant…....Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens 
herlighet som i et speil (Kan også oversettes: reflekterer Herrens herlighet som et 
speil), vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av 
Herrens Ånd. 
 
Når det står skrevet om Jesus at han ble "forklaret" eller ”forvandlet”, så betyr 
det at den herlighet som han hadde i seg selv, men som ellers var skjult under 
hans fornedrelse, ble synlig for disiplene som var med ham på fjellet.  
 
1.kor 3,18 sier: ”Fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.” 
Forvandlingen skjer ved Herrens Ånd, og utrykket ”fra herlighet til herlighet” 
betegner at Herrens Ånd skal virke fram Guds herlighet i oss. Jesus ber også i den 
yppersteprestlige bønn om at den herlighet han har fått av sin far, den har han 
gitt til oss (Joh 17,22). For å oppleve dette må vi ha vårt sinn vendt rette veien. 
Vårt sinn må være vent oppad, det vil si imot det åndelige. Paulus sier i kol 3:1‐4 at 
”…La deres sinn være vendt mot det som er der oppe…”, og i 2Kor 4:18 at ”vi har 
ikke det synlige for øye, men det usynlige….”.  
Dette er nødvendig for at Den Hellige Ånd kan gi oss Guds tanker, og dermed blir 
vi forvandlet til hans herlighet. 
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Etter at Moses hadde vært i Guds nærhet, var han blitt preget av Guds herlighet 
på en slik måte at hans ansikt lyste. Men denne ståleglansen avtok, og Moses`s 
ansikt (hans ytre) ble mindre og mindre lik Guds herlighet. Dette fordi loven/den 
gamle pakt, ikke kunne gjøre selv Moses fullkommen. Men nå er vi i en så mye 
bedre pakt hvor vi kan bli mer og mer lik Jesus, istedenfor mindre og mindre. Vi 
kan bli forvandlet til det samme bilde for vi har fått et Guddommelig liv plantet 
inn i oss ved Den Hellige Ånd, som vi må fornye vårt sinn til slik at det kommer til 
syne. Vi kan også si at forvandling handler om å få innsiden ut, at det 
guddommelige livet vi har på innsiden kan stråle ut på utsiden. 
 
Derfor kan vi bli forvandlet ved at sinnet fornyes, og ved at vi tenker Guds tanker. 
Det er ikke snakk om at vi selv skal prøve å tenke nye positive tanker, men at vi 
ved Den Hellige Ånd skal få tak i Guds tanker, for de er bedre enn våre tanker. Da 
får Ånden gjort sin gjerning i oss og igjennom oss. Og hans oppgave er å gjøre oss 
lik Jesus. 
Forvandlingen skjer ved Den Hellige Ånd, det er han som gjør det. Men den er 
avhengig av at vi fornyer vårt sinn til hans tanker, og at vi har vårt sinn vendt rette 
veien så den Hellige Ånd får virke forvandlingen i oss. Om vi er et speil, eller ser i 
et speil, så er det likevel viktig å ha vår oppmerksomhet vendt rette veien. 
 
Sinnets fornyelse er altså å bytte ut våre tanker med Guds tanker. Som vi har vi 
har sett på tidligere om omvendelse, at det er å vende seg til noe. Så har sinnets 
fornyelse ikke med at vi skal vende oss fra våre gamle tanker, men at vi begynne å 
fokusere på Guds tanker og gjøre hans tanker til våre tanker. For samtidig som du 
vender deg til noe, vender du deg også fra noe. Det har med hvor fokuset ligger.  
 
Ordet metamorfoõ brukes ikke om djevelen, der det sies at han "skaper seg om til 
en lysets engel", 2Kor 11:14. Der brukes det et annet gresk ord. Djevelen kan bare 
forandre sitt ytre, og ikke sitt indre (sitt egentlige vesen, morfê). Metamorfoo 
står altså ikke i hans makt. 
 
Men Bibelen forteller også om en annen form for forvandling, nemlig: 
 
2. Summorfoo 
Dette greske ordet betyr "Samme form som", "ha formen sammen med" eller 
"ha felles med".  
 
Er satt sammen av disse to ordene: 
‐ Sun 
Betyr "Sammen med", men det uttrykker en sterkere forbindelse en "meta".  
‐ Morfoo, Morfe 
Dette så vi på tidligere 
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Summorfoo betyr det samme som metamorfoo, men betegner altså en sterkere 
forbindelse eller fellesskap med det du formes sammen med, eller har samme 
form som. 
Ordet ”summorfoo” blir brukt 3 ganger i NT: 
Romerne 8,29   
For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet 
med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. 
Filipperne 3,10   
 så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans 
lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død. 
Filipperne 3,21   
Han skal forvandle (Metaschematizo) vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med 
sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. 
 
Når Paulus skriver at vi er ”gjort lik med han i hans død” bruker han her et sterkt 
uttrykk. Han sier altså at ”Jeg døde den samme døden som han døde, for hans 
død er min død”. 
Og når han snakker om at vårt legeme skal bli forvandlet, bruker han et ord som 
betyr bare en ytre forvandling, legemets forløsning. For vårt indre (vår ånd) er jo 
født på ny, og dette skal ikke forandres. Vårt herlighetslegeme skal bli likt hans. 
Igjen ser vi dette sterke uttrykk som Paulus bruker her om at vi skal bli lik ham. 
 
Ut i fra disse versene ser vi at Summorfoo er forut bestemt (Rom 8,29), og det er 
noe Jesus gjør (Fil 3,21).  
Metamorfoo er ikke forut bestemt, i motsetning til summorfoo. Ved metamorfoo 
er det den Hellige Ånd som virker forvandlingen i oss, i henhold til hva vi vil (vårt 
sinn), i motsetning til summorfoo som er noe Jesus gjør uavhengig av oss. Mens 
metamorfoo er noe som skjer her nede mens vi lever, er summorfoo noe Jesus 
skal gjøre når han åpenbares. 
 
 


