
í Jesú fæ ég kærleika 
ekkert getur aðskilið mig frá kærleika Guðs

í Jesú hef ég öryggi
Guð lofar að fyrirgefa mér allt sem ég hef nokkurn tíman gert

í Jesú er séð fyrir mér
ég þarf aldrei að hafa áhyggjur af neinu sem ég þarf á að halda

í Jesú hef ég nýjan tilgang
ég þarf aldrei að óttast það að líf mitt sé tilgangslaust

í Jesú á ég nýja framtíð
ég þarf aldrei að hafa áhyggjur af framtíðar plönum mínum

í Jesú fæ ég nýja ábyrgð
ég vinn með Guði sjálfum

í Jesú er ég einhvers virði
Guð lítur á mig sem dýrmæta eign

í Jesú hef ég kraft
Guð sjálfur lifir í mér og ég fæ kraft Hans

í Jesú fæ ég nýja fjölskyldu
ég þarf aldrei að vera einmana

þegar ég tengist Jesú verður líf 
Hans og persóna mín eigin 02

vissir þú að...

BETA

e i n s o g J e s ú s

T E N G J U M S T  T I L  A Ð  E N D U R S P E G L A  J E S Ú

,,Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður 
á ný, hið gamla varð að engu, sjá, nýtt 

er orðið til.” (2Kor 5.17.)



Páll segir: „Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til.“ 2Kor 
5.17. Með öðrum orðum, þegar við erum tengd Jesú fáum við nýja sjálfsmynd því við erum ekki lengur 
kennd við mál og viðhorf ríki Satans hér á þessari syndugu jörð. Þannig sjáum við okkur og líf okkar á allt 
annan hátt.

Lestu í gegnum eftirfarandi lista og flettu svo upp versunum. Byrjaðu í þeim dálki sem höfðar mest til þín. 
Hvað er það besta sem þú getur uppgötvað um hver þú ert í Jesú?

hugsum málið
1. Hver er mikilvægasta hugmyndin um hver þú ert, sem þú ert búin(n) að lesa um?
           
    ____________________________________________________________________________________

2. Hvað er erfiðast að lifa eftir, og hvers vegna?

    ____________________________________________________________________________________

sögulegar staðreyndir

ÉG ER:
 
1. ÉG ER ELSKAÐUR (ELSKUÐ)

Ekkert getur gert mig 
viðskila við kærleika Guðs 
Rm 8.37-39
Ég er elskaður(elskuð) og 
útvalin(n) af Guði 1Þ 1.4

2. ÉG ER ÖRUGG(UR)
Mér hefur verið fyrirgefið 
vegna ríkulegrar náðar 
Guðs Ef 1.7-8
Ég er ekki fordæmd(ur) fyrir 
fyrri syndir mínar Rm 8.1-2
Ég er innsiglaður með 
Heilögum Anda Ef 1.13

3. ÉG ER MIKILSMETIN(N)
Ég er dýrmæt eign Guðs 
5M 14.2
Ég er að ummyndast til að 
endurspegla Drottinn 2Kor 
3.18

4. ÉG KRAFTMIKIL(L)
Guð lifir í mér eins og Jesús 
lifir í Föðurnum og Faðirinn í 
Jesú Jh 17.20-22
Ég get gert allt sem Guð vill 
að ég geri því Hann styrkir 
mig Fl 4.13

5. ÞAÐ ER SÉÐ FYRIR MÉR
Ég hef beinan aðgang 
að hásæti Guðs og get 
kunngjört Honum allar 
mínar þarfir Heb 4.14-16
Guð sem dó til að bjarga 
mér mun svo sannarlega 
gefa mér allt sem ég 
nokkurn tíman þarf Rm 
8.31-32























ÉG HEF:
 
1. NÝJAN TILGANG

Að lofa Guð með því að 
opinbera lyndiseinkunn 
Hans til annarra Jh 15.8
Að gera góðverk fyrir Guð 
Ef 2.10

2. EIGNAST NÝJA FJÖLSKYLDU
Ég er meðlimur í fjölskyldu 
himinsins, barn Guðs Jh 1.12
Ég er meðlimur fjölskyldu 
Guðs á jörðinni, kirkju Hans 
Rm 12.5

3. FENGIÐ NÝJA ÁBYRGÐ
Ég hef verið verði keypt(ur) 
1Kor 6.19-20
Ég er sendiherra Guðs ríkis 
2Kor 5.20
Ég er konunglegur prestur 
Guðs 1Pt 2.9
Ég er samverkamaður Guðs 
1Kor 3.9

4. EIGNAST NÝJA FRAMTÍÐ
Þar sem allt samverkar mér 
til góðs Rm 8.28
Ég á arfleifð á himnum 1Pt 
1.3-4

 

  

 





















ÉG LIFI EFTIR:

1. TRÚ, EKKI BARA SJÓN EÐA 
TILFINNINGUM

2Kor 5.7; Rm 1.7

2. REYNSLU, EKKI BARA 
KENNINGU

Ef 3.16-19; 2Kor 4.16 

3. FÓRN, ÉG FÆ EKKI BARA
Rm 12.1-2; Fl 1.21  

4. HLÝÐNI, EKKI BARA 
KUNNÁTTU

1Jh 2.5-6 

5. ÞVÍ AÐ VERA Í HONUM, EKKI 
BARA MEÐ ÞVÍ AÐ REYNA 
SJÁLF(UR)

Jh 15.1-4

6. ÞJÓNUSTU, EKKI BARA Á ÞVÍ 
AÐ SJÁ UM SJÁLFA(N) MIG

Fl 2.1-8

7. SAMBANDI MÍNU VIÐ JESÚ, 
EKKI BARA EFTIR REGLUM

Jh 15.15

















hvaðan færð þú sjálfsmynd þína?

Hvað gerir þig að þeirri persónu sem þú ert? Eru það hlutirnir sem þú átt? Það sem þú veist? Hvern þú 
þekkir? Hvað öðrum finnst um þig?

Þegar við gerumst kristin og „fæðumst að nýju“ verðum við að nýrri persónu. Við erum ekki lengur 
kennd við það sem öðrum finnst um okkur heldur við það hvernig Guð sér okkur.

Vegna þess að það er svo auðvelt að gleyma því hver við erum í Kristi þá er hér könnun til að hjálpa 
þér að skilja hvernig þú sérð sjálfa(n) þig. Þetta er mjög gagnlegt því þegar við skiljum hvernig við 
hugsum og hvernig okkur líður með lífið, þá byggjum við persónu okkar á réttum grunni.

1 Ég finn fyrir mestum kærleik í minn garð þegar...
Ég veit að vinir mínir og 

fjölskylda elska ......................................................................... Ég veit að Guð elskar 
mig

2 Ég finn fyrir mestu öryggi þegar...
Ég veit að Guð tekur á 

móti mér skilyrðislaust ......................................................................... Öðrum líkar við mig

3 Mér finnst ég vera mikils virði þegar...
Öðrum finnst ég vera 

mjög einstök (einstakur) ......................................................................... Guði finnst ég vera 
einstök (einstakur)

4 Mér finnst ég vera á mjög traustum grunni þegar ég treysti á...
Mátt Guðs ......................................................................... Sjálfa(n) mig

5  Sá sem ætlar að sjá um mig er...
Ég sjálf(ur) ......................................................................... Guð

6 Tilgangur lífsins er að...
Heiðra Guð ......................................................................... Njóta sín

7 Fjölskyldan sem skiptir mig mestu máli er...

Fjölskylda Guðs ......................................................................... Fjölskyldan mín á 
jörðinni

8 Mikilvægustu skyldurnar í lífinu eru...
Skyldur mínar við Guðs 

ríki ......................................................................... Að sjá um mínar eigin 
þarfir

9 Þegar ég hugsa um framtíðina...
Þá veit ég að Guð að 

vinna að því að það 
sem kemur fyrir mig er 

mér fyrir bestu ......................................................................... Er ég hrædd(ur)

Venjur ti l  að endurspegla Jesú
 ~ að kanna hver ég er



Getur þú útskýrt fyrir einhverjum 
hvað það þýðir að vera persóna í 
Jesú og hvað það þýðir fyrir þig?

Vegurinn til Krists, 8. kafli, Að 
vaxa upp til að líkjast Kristi.

1.

Á hverjum degi í þessari viku skaltu lesa einn eða tvo texta úr 
„sögulegar staðreyndir“. Skrifaðu þá niður í dagbókina og veltu 
fyrir þér hvernig líf þitt væri öðruvísi ef þú værir alltaf meðvituð 
(meðvitaður) um þennan sannleik. Biddu þess að Guð hjálpi 
þér að muna eftir þessum hluta af hver þú ert, í framtíðinni.

10 Ég lifi aðallega...

a Í trú ......................................................................... Eftir því sem ég sé

b Af reynslu með Guði ......................................................................... Eftir kenningum um Guð

c Með því að fórna fyrir 
Guð ......................................................................... Með því að fá mér hluti

d Í hlýðni við Guð ......................................................................... Á að vita um Guð

e Með því að treysta á 
það sem Jesú gerði fyrir 

mig 
......................................................................... Á því að gera hlutina 

sjálf(ur)

f Með því að þjóna 
öðrum ......................................................................... Með því að þjóna sjálfri 

(sjálfum) mér

g Í sambandi við Guð ......................................................................... Á því að fylgja reglum

Líttu aftur yfir svörin þín. Eu einhverjar spurningar eða svör sem að komu þér á óvart um hver þú ert? Er 
eitthvað sem þú þarft að gera eða spyrja frekari spurninga um? Er eitthvað sem þú þarft að biðja fyrir?

tími minn með Guði

yfir l it
Í „sögulegar staðreyndir“ sáum við fullt af versum, fullt af stykkjum í eitt stórt púsluspil sem 
hjálpar okkur að skilja betur hver við erum í Jesú. Það sem skiptir mestu máli er ekki hvernig 
annað fólk sér okkur. Við þurfum ekki að hugsa þannig að við munum aðeins vera elskuð 
ef við lítum út á ákveðinn hátt eða klæðum okkur á ákveðinn hátt. Það sem skiptir máli er 
hvernig Guð sér okkur og Hann elskar okkur mjög mikið alveg eins og við erum.

Í „hugsum málið“ hélstu áfram að velta fyrir þér hver þú ert í Kristi og hvernig versin í þeim 
hluta tengjast lífi þínu.

Þar á eftir í „venjur til að endurspegla Jesú“ fékkstu tækifæri til að meta það hvernig þú ert. 
Það er gagnlegt að meta það reglulega hvernig við tengjumst Guði til þess að tryggja það 
að við hugsum um okkur sjálf eins og himininn hugsar um okkur.

láttu 
ganga!

auka hjálp
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