
Hvem sier Gud at jeg er?

Innledning
Vi har mange tanker om oss selv, og mennesker rundt oss har også tanker om oss. Av og 
til hører vi noen si slikt som: «Du er så XXX», «Du er alltid XXX» osv. Vi klassifiseres av 
det andre sier om oss og til oss. Dette er tilfelle helt fra vi er små barn. Merkelappene våre 
får vi ofte når vi sammenlignes med våre søsken, våre foreldre, klassekamerater osv. Av 
og til er det gode merkelapper som kan bidra til at vi vokser og utvikler oss på en god 
måte. Andre ganger kan det være hemmende og negative merkelapper som ikke bidrar til 
utvikling, men til at vi stenges inne og hindres i å komme videre.

Men Gud som har skapt oss, sier også noe om hvem vi er. Gud sier noe om hvem 
menneskene er helt generelt, og også noe om hvem hver og en av oss er.

I denne aktiviteten skal vi se nærmere på de ulike skriftstedene som forteller oss om hvem 
Gud sier vi er. Aktiviteten kan gjennomføres på ulike måter, og valg av metode avhenger 
av ungdomsgruppen og av deg som kateket. 

Avslutt aktiviteten med bønn i kirken/kapellet hvor dere står foran Guds åsyn. Bruk da 
gjerne ett eller flere av skriftstedene som har blitt brukt for å si noe om hvem Gud sier vi er. 
La gjerne også ungdommene selv få legge lapper i en bønnekrukke hvor de har skrevet 
ned en setning om seg selv som begynner på «Jeg er...».

1. Lapper fra en hatt
Dette er som en lek hvor ungdommene selv skal trekke lapper og mime det som 
står på den. Denne metoden egner seg best i en trygg ungdomsgruppe hvor 
ungdommene kjenner hverandre.

Klipp opp alle eller flere av skriftstedene nedenfor, slik at de får strimler med 
enkeltutsagn som starter med «Jeg er...», «Jeg har...» eller «Jeg kan...».

Legg lappene i en hatt/pose/bolle eller lignende. 

Still dere alle i en ring på gulvet.

Be så en frivillig komme og trekke ut én lapp fra hatten. Vedkommende skal forsøke 
å mime det som står på lappen. Det er de andres oppgave å gjette hva han/hun 
forsøker å si. Den som gjetter riktig trekker neste lapp.



2. Bibelgrupper
Velg ut ett eller flere av bibelstedene det henvises til i utsagnene under. Du er fri til 
å velge så mange du mener er hensiktsmessig, men i utvalget anbefales det at du i 
alle fall inkluderer 1 Mos 1,26-27; Joh 3, 16; Rom 5, 5; 2 Kor 5, 17 og Rom 8, 14-
15.

Sett ungdommene sammen i mindre grupper og gi alle gruppene en bibel, papir og 
penner. Gi dem så et skriftsted de skal lese og snakke om. Be en av dem lese 
teksten høyt til de andre, og hjelp samtalen på vei med å stille spørsmål om hva det 
de har lest betyr, om hva det faktisk sier om hvem menneskene er for Gud osv.

3. «What's in it for me?»
La ungdommene sitte enkeltvis. Gi dem hver sin stensil hvor alle utsagnene står 
oppført. Be dem så skrive én setning ved siden av om hvilke konsekvenser dette 
har for dem. F.eks.: «Jeg er skapt i Guds bilde og likhet» - Jeg ligner på Gud og har 
flere av Guds egenskaper, som kjærlighet, visdom osv. 



Jeg er skapt i Guds bilde og likhet (1 Mos 1, 26-27)

Jeg er Guds barn (Rom 8, 14-15)

Jeg er elsket av Gud (Joh 3, 16)

Jeg er en ny skapning (2 Kor 5, 17)

Jeg er arving til Guds rike (Rom 8, 17)

Jeg er tilgitt og i stand til å tilgi (Kol 3, 13)

Jeg har fått del i Guds natur ved Kristus og Den Hellige Ånd (Rom 5, 5)

Jeg har fremtid og håp og lever med en hensikt (Jer 29, 11)

Jeg kan være uten frykt, for Gud har omsorg for meg (Matt 6, 31-33)

Jeg er fylt av hans kraft, kjærlighet og visdom (2Tim 1, 7)

Jeg er virkelig fri (Joh 8, 31-36)


