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BIBELSTUDIUM – MICAEL NILSSON:

Gud är vår Far

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig”. Så bekänner vi i den apostoliska trosbekännelsen. Och Jesus säger, Luk
11:2: ”När ni ber, ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat”.
Bibeln säger många viktiga saker om Gud, men hos Jesus är Gud framförallt ”vår Far”. Allt annat ryms i
det ordet. Och i det ordet kommer Gud nära.
Samtidigt är det det där med Guds faderskap inte alltid så helt enkelt för oss. Våra erfarenheter både av
att ha och vara fäder ser ut på många olika sätt. Ordet ”fader” blir med tiden laddat med så många känslor: längtan, förväntningar och kanske besvikelser. Till påståendet att Gud är vår far behöver vi alltså ställa
en följdfråga: Vad för slags far är vår Gud? Så här svarar Paulus, Ef 3:14-15: ”Därför böjer jag mina knän
inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn.”
Guds faderskap står över vårt. Gud är den Far vi önskar att vi hade haft och den Far vi önskar att vi själva
hade varit.
När vi börjar inse att Gud är vår Far och vad för slags far Gud är gör det något med oss och i oss. Tron på
en god Gud som älskar och tar hand om oss bygger en grund under våra liv och befriar vår glädje, Gal 4:6:
”eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: ”Abba! Far!”
Ska vi förstå vad detta betyder i praktiken, d.v.s. hur en frisk gudsrelation ser ut, en relation till Gud som
Far, måste vi studera Jesus. Och frågan hur Sonens relation till Fadern såg ut bjuder på många fantastiska svar. T.ex. säger Jesus, Joh 5:19: ”Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan
bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.” Hela Jesu liv är inriktat mot vad
Fadern gör, säger och vill. Som kompassnålen alltid söker sig mot den magnetiska nordpolen sökte Jesus
ständigt Faderns närhet.
I frälsningen sker något genombrytande. Jesus lär sina lärjungar att be bönen ”Fader vår”, d.v.s. Jesus
låter dem ta del av samma relation till Gud som han själv har. Paulus förklarar det så här, Gal 4:4-7: ”Men
när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod
under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons
Ande, som ropar: ”Abba! Far!” Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge,
insatt av Gud.”
I Jesu liknelse om den förlorade sonen i Luk 15 finner en människa hem igen och omsluts av en stod kärleksfull famn. Efter ett långt och yvigt sökande hittar en människa äntligen hem till slut.
Detta är Jesu mest centrala presentation av vem Gud är. Gud är vår Far och det är först i hans famn som
vi finner hem.
FRÅGOR ATT TÄNKA VIDARE KRING:
1.

Vilka laddningar har ordet ”Far” för dig?

2.

Är det naturligt för dig att tänka på Gud som din Far?

3.

Ordet ”Far” är på många sätt porten in i den kristna människans gudsrelation. Hur skulle du beskriva
din egen gudsrelation?

4.

Bilden av Fadern som omfamnar sin förlorade son i Luk 15 är stark. Den som vill kan kasta sig in i den
famnen och låta sig omfamnas av nåd. Behöver du göra det just nu? Vad vill du i så fall säga till Gud?

FÖRSLAG FÖR VIDARE LÄSNING:
•

Gud är din pappa, Floyd McClung, Semnos förlag, 2020

•

Lär känna Gud, J.I. Packer, Reformedia, 2020
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