
Vem tror DU att du ÄR! 
 
Bibelns visdom lär oss att som en man tänker i sitt hjärta så är han (Hämtat ur ordspråksboken) 
 
Därför är det av betydelse hur vi tänker om oss själva  
 
Bibeln utmanar oss att tänka på 
det som är där ovan, på det liv 
vi har i Kristus och vilka vi är i 
Honom (Se Kol 3:1-3) 
 
Viktigt vad vi speglar oss i för det påverkar hur vi kommer att leva ut våra liv.  
 
Vi kan spegla oss i andra, vår omgivning, oss själva, vår historia men det som ger oss den verkliga 
bilden av vilka vi är ytterst är Guds ord. 
 
Genom att tro på vad Guds ord säger om oss förvandlas vi till dem han skapat oss till vara, till dem vi 
redan är i Kristus (Se Ef. 4:22-24, Kol 3:9-10)  
 
Detta är vad vi behöver spegla oss i så att vi kan bli en sann återspeglning av Kristus för den värld 
som inte känner honom 
 
När dagar kommer då vi inte känner oss som det Gud säger måste vi lita på hans ord mer än våra 
känslor. 
 
Våra känslor är som en termometer; dem anpassar sig efter sin omgivning hur saker och ting känns 
just nu  
 
Genom att förnya våra tankar genom Guds ord blir vår tro på vem vi är i Kristus mer som en 
termostat, den förändras inte längre efter sin omgivning utan bli fast och stadig och börjar istället 
förändra sin omgivning. 
 
Tala ut! Det är viktigt vad vi säger om oss själva. Gud skapade världen genom ett ord, vi är skapade 
till hans avbild och det finns kraft i vad vi talar ut över våra liv. Våra ord skapar och genom att tala ut 
Guds ord förlöses kraften till förändring för oss själva och vår omgivning. 
 
Till sist… Påminn dig själv om vem du är för det är lätt att vi glömmer bort. Du är skapad till Guds 
avbild och Gud har höga syften för våra liv, hans DNA finns i oss, genom hans Son kan du göra allt vad 
han har kallat dig till! 
 
 
 
Tillämpningar: 
 

• Reflektera över betydelsen av hur du tänker om dig själv och hur detta påverkar ditt liv 
 

• Reflektera över vilka speglar som du tillåtit forma dig och visa dig vem du är och vad som är 
skillnaden mellan dessa och vad Gud säger om dig 

 
• Hur kan du i framtiden låta Guds ord få mer plats i ditt liv och visa dig din sanna identitet, vad 

behöver du förändra i ditt liv för att detta skall ske 
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