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• Inåt - vem är jag? 
Vem är Gud?

• Utåt - vad ser jag?
• Framåt – vart går jag? 



Själ eller psyke 
(grekiska: psyché)

är en sammanfattande benämning 
på alla mentala förmågor hos 

levande varelser: 
Förnuft, karaktär, känsla, 

medvetande, minne, perception, 
varseblivning, tänkande osv.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psyke


Självbild 
Vår självbild är den bild vi från 

och med vår tidigaste 
barndom och under livets 

gång skapar av oss själva och 
vårt egenvärde, hur vi 

uppfattar och bedömer oss 
själva.



Självbild 

Den bilden påverkas    
av det vi ser, hör och 

uppfattar av de människor 
vi har 

omkring oss, 
   ”dem vi speglar oss i.”



Självkänsla 

• ”Självkänsla är medvetenhet 
om den egna personlighetens 
värde.”



”Självkänslan är det 
rykte vi 

har inom oss själva”



Vår självkänsla och vårt 
självförtroende blir 

tillsammans den bild vi 
har av oss själva. 



Vårt sammanhang 
formar oss

• Familj o vänner
• Mitt namn
• Värderingar, normer o etik
• Traditioner
• Historia



Vårt sammanhang 
formar oss

• Språk
• Kultur
• Beteende
• Symboler
• Ritualer, ceremonier
• Hjältar idoler…



                                                              Min barndoms ö, 
underbart vacker …



mycket omsorg om 
varandra, men med en 
stark kyrklighet …



blev det också en 
sträng miljö; passa 
dig, Gud ser dig …



VAD ÄR EN GUDSBILD?

• En bild av Gud som formas i 
tidiga barnaår.



VAD ÄR EN GUDSBILD?

Bär drag av föräldrarna och 
andra viktiga personer. 



VAD ÄR EN GUDSBILD?

Vår bild av Gud formas också i 
relation till bilden av oss själva.



VAD ÄR EN GUDSBILD?

Bär drag av föräldrarna och 
andra viktiga personer. 



VAD ÄR EN GUDSBILD?

Vår bild av Gud formas också i 
relation till bilden av oss själva.



VAD ÄR EN GUDSBILD?

Vi utvecklar en privat inre bild 
av Gud. Bilden kan vara färgad 
av önskningar och behov, men 
även av fruktan. 



VAD ÄR EN GUDSBILD?

Det vi tror med vårt förnuft och 
det vi upplever i våra liv är alltså 
sällan detsamma. 



SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA 
INRE BILDER AV GUD!

Våra bilder av Gud kan 
påverka vårt sätt att 
reagera och handla, trots att 
vi kanske är helt omedvetna 
om det.



SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA 
INRE BILDER AV GUD!

Det finns ett samband mellan 
min bild av Gud och min bild av 
mig själv. 
De bilder jag har av Gud 
påverkar bilden av mig själv. 



SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA 
INRE BILDER AV GUD!

Gud som en person/ett väsen 
med orimligt höga förväntningar. 

Jag måste prestera, jag måste 
vara duktig.



SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA 
INRE BILDER AV GUD!

Gud som en opålitlig, 
oberäknelig varelse som 
man inte kan lita på och 
inte räkna med.
Jag är osäker och vet inte 
vad jag ska ta fasta på i 
livet.



VÅRA FÖRVRÄNGDA BILDER AV GUD

Gud som överger – leder till att 
jag tvingas behaga honom.
Jag är alltid i underläge.



VÅRA FÖRVRÄNGDA BILDER AV GUD

”Bommulsguden” – inbäddad, 
helt oförarglig, mesig, inte till 
någon som helst hjälp.
Jag behöver ingen i min 
omgivning. 
Jag fixar livet på egen hand. 



VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!

Börja våga titta på mina 
innersta bilder av Gud. 



VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!

Börja prata om hur mina bilder 
av Gud ser ut.



VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!

Eftersom de förvrängda bilderna 
av Gud formades i relationer med 
andra, är det också i relationer 
med andra som de förvrängda 
bilderna kan helas.



VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!

Fundera över: 
Var kommer de ifrån?
Vad är vad? 
Vem är vem?

   



VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!

Ladda oss själva med 
”friska”/helande bilder – motsats 
till de förvrängda bilderna. 



GUD bortom Gud – 
friska helande bilder

• GUD – trofast 5 Mos. 32:4 
• GUD – den gode herden  Ps. 23
• GUD – klippa Ps. 31:4
• GUD – vår frälsning/räddning Ps. 68:20
• GUD – som söker de förlorade Lukas 

15
• GUD – allas Fader Ef. 4:6



GUD – krukmakaren Jer. 
18:1-6

”Jag gick ner till krukmakarens hus 
och fann honom i arbete vid 
drejskivan. Ibland  misslyckades 
kärlet som krukmakaren formade 
med sina händer, och då gjorde 
han om det till ett nytt kärl, så 
som han ville ha det.”





Din bild av Gud skapar dig!

Egen reflektion – workshop:

• Måla din bild av Gud - använd färger, kritor eller 
pennor 

• Riv silkespapper och limma din bild av Gud på ett 
papper

• Ta en promenad ut i landskapet, plocka föremål - 
kvistar, blad, stenar osv. Forma din bild av Gud. 

• Reflektera över hur din bild av Gud skapar dig – 
skriv gärna ner några tankar utifrån det du format!



Utåt – vad ser jag?



UTMANINGAR!

• KRISTUS UTMANAR OSS
• NEDRUSTNING AV VÄLFÄRDEN
• INDIVIDUALISERING OCH KONKURRENS
• BRIST PÅ TILLIT TILL LIVET
• POLITISK ORO
• KLIMATHOT
• FLYKTINGSTRÖMMAR
• TERROR O TERRORHOT



”Som Fadern har sänt 
mig till världen sänder 

jag er.” 
Joh. 17:18



Framåt – vart går jag?



TJÄNA

”Jag har gett er ett exempel…” 
Joh. 13:2-17

               

GIVARE – MOTTAGARE – GUD HANDLAR



MEDMÄNSKLIG OMSORG

•Barmhärtighet
•Solidaritet
•Respekt och värdighet



Respekt

• Jag – Du Dialogen
•Se och lyssna
•Visa empati och närhet
•Skapa trygga och tillitsfulla 
miljöer

•Visa på försoningens möjlighet
•Skapa växtplatser för mognad 
och förändring

•Se på människor med trons ögon



Framåt – vart går jag? 

KARITATIV  FUNKTION – 
köksbordet

UPPSÖKANDE FUNKTION –
parkbänken 

LITURGISK FUNKTION – altaret/ 
nattvardsbordet

PEDAGOGISK FUNKTION – runda 
bordet



Framåt – vart går jag?

• SJÄLAVÅRDANDE FUNKTION  - 
soffbordet

• ADMINISTRATIV FUNKTION – 
skrivbordet

• PROFETISK FUNKTION - 
talarstolen



Konsekvenser

• Nytt hopp
• Uppleva sitt värde som människa 
• Uppleva större livskvalitet
• Uppleva känsla av sammanhang KAS

–Begriplighet
–Hanterbarhet
–Mening

• Försoning
• ”Recovery” (upprättelse, inre 

helande och tillfrisknande)


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Självbild
	Självkänsla
	Sida 7
	Sida 8
	Vårt sammanhang formar oss
	Vårt sammanhang formar oss
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	VAD ÄR EN GUDSBILD?
	VAD ÄR EN GUDSBILD?
	VAD ÄR EN GUDSBILD?
	VAD ÄR EN GUDSBILD?
	VAD ÄR EN GUDSBILD?
	VAD ÄR EN GUDSBILD?
	VAD ÄR EN GUDSBILD?
	SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA INRE BILDER AV GUD!
	SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA INRE BILDER AV GUD!
	SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA INRE BILDER AV GUD!
	SKÄL FÖR ATT NÄRMA OSS VÅRA INRE BILDER AV GUD!
	VÅRA FÖRVRÄNGDA BILDER AV GUD
	VÅRA FÖRVRÄNGDA BILDER AV GUD
	VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!
	VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!
	VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!
	VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!
	VÄGAR TILL HELADE GUDSBILDER!
	GUD bortom Gud – friska helande bilder
	GUD – krukmakaren Jer. 18:1-6
	Sida 34
	Din bild av Gud skapar dig!
	Sida 36
	UTMANINGAR!
	Sida 38
	Framåt – vart går jag?
	TJÄNA
	MEDMÄNSKLIG OMSORG
	Respekt
	Framåt – vart går jag?
	Framåt – vart går jag?
	Konsekvenser

