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Hur evangeliet påverkar min identitet 
Amanda Vadian I Evangeliet till alla folk I Del 3 av 13 

Sammanfattning 
För att beskriva hur evangeliet påverkar min identitet utgår Amanda från tre punkter. 

1. Vad jag tror om mig själv. 
Min identitet påverkas mycket av hur jag själv och andra ser på mig. Sociala medier påverkar oss 
oerhört mycket. Det är lätt att sätta etiketter, eller avgöra om vi är bra eller dåliga beroende på hur 
många följare vi har. Och vi får snabbt reda på vi ska eller inte ska göra. Hur vi ska se ut och inte se 
ut. Utanför normerna finns inte så mycket marginal. Detta leder till att vi lätt blir oroliga för vad 
andra, familj och vänner tycker. Många kämpar med ångest eftersom de inte veta vad som ska 
hända med dem, vem man är eller ska bli. Många känner att de inte passar in eller är misslyckade.  

2. Vad jag tror att Gud tror om mig. 
Vi får reda på vad Gud tror om oss genom bibeln. Men då måste vi öppna och läsa den! Läser jag 
inte den får jag inte reda på vem Gud säger att jag är. Vem tror vi egentligen att Gud är och hur tror 
vi att Gud ses på oss? Är han dömande eller god? Det påverkar oss oerhört mycket. Om vi tror att 
han egentligen inte tycker om oss, kommer vi inte vilja vara med honom. 

3. Vad evangeliet säger att Gud tror om mig. 
Hela bibeln är som en  enda lång kärleksberättelse. Oavsett hur många gånger vi vänder oss bort 
har Gud gjort allt för att vi ska kunna komma tillbaka till honom. Joh 3:16 beskriver att  Gud älskar 
oss så mycket att Han gav sin enda son för att de som tror på honom ska ha evigt liv. Alla våra egna 
”post-it lappar” som vi har satt på oss själva kan ersättas med detta budskap. Vi är hans älskade 
barn, det finns inget som kan skilja oss från Gud. Det är vår sanna identitet.Vi kallade att vara 
”eldare” som sprider hans kärlekseld. Gud använder oss specifikt genom de vi är. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Vilka etiketter har du satt på dig själv som du behöver bryta med? 
- Vilka etiketter har andra, medvetet eller omedvetet, satt på dig som du behöver bryta med? 
- Hur brukar du göra för att påminna dig om vad Gud säger om din identitet? 
- Har du mött någon som haft en felaktig bild av sin egen identitet och som du fått berätta om 

deras sanna identitet för? Berätta. 
- Har du några bibelverser eller bibelberättelser som du tycker är extra bra när det gäller sann 

identitet? 

Bibelställen 
- Johannesevangeliet 3:16 
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- Romarbrevet kapitel 6 
- Romarbrevet kapitel 8
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