
  

 

 

Lukas 15 
 

 

Beskrivningen av Gud som Far i GT: Jesaja 64:8; Psaltaren 103:13 
Dock: kontroversiellt både inom judendom och islam 

 

Jesus umgicks ständigt med, och talade om, Gud som Far: Johannes 5:19; Matteus 22:42 
 

”Vår Fader” som exempel: Matteus 6:9–13; Lukas 11:2–4 
Jfr Matteus 7:11 

 

Saker som står i vägen för denna beskrivning av Gud i våra egna liv: 
– Synden 
– Dåliga erfarenheter av andra människor / föräldrar / fäder  
   (jfr dock Efesierbrevet 3:14–15) 

 

Många av oss går runt och söker efter den bekräftelse som vi inte fick  
från våra jordiska föräldrar! 

I denna vånda kommer Jesus för att möta oss: Johannes 1:18; Hebreerbrevet 1:3 
 

Ett av de starkaste uttrycken för detta är liknelsen om den förlorade sonen  
(Lukas 15:11–24a) 

 

Bara vår himmelske Fader kan fylla det inre tomrum som våra jordiska föräldrar  

inte har förmått fylla 
 
Låten Prodigal Dad: https://www.youtube.com/watch?v=I-Vx-M30R6o 
 
Romarbrevet 8:14–16 
 

Områden som påverkas av detta:  
– bönen  
– lovsången 

 

Exempel: barnet som ritar en teckning till sin pappa 
 

När vi är trygga i Guds faderskärlek till oss alla: 

– kan vi smittas av hans närvaro 

– kan vi göra hans gärningar (jfr Johannes 15:7–9) 

– behöver inte kallelsen till ett liv som Jesu lärjunge kännas som en börda  

   (jfr 1 Johannes 4:19; Johannes 20:21) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vi lever i en tid och en kultur som präglas mycket av skilsmässor, splittrade familjer 

och frånvarande (eller i alla fall upptagna) föräldrar. Hur tror du att detta påverkar vår 
relation till:  
– oss själva 
– andra människor 
– Gud 

 

1) Vad talar starkast till dig själv i Jesu liknelse om den förlorade sonen?  
Är det något som upprör dig eller som du hakar upp dig på? Varför då, tror du? 

2) Avsätt minst en halvtimme till att bara ”vara” med Gud.  
Att inte be honom om något särskilt, utan bara ta emot av hans kärlek.  
(Du får dock använda tungotal, om du har denna nådegåva.)  
Om du har svårt att behålla fokus: tacka Gud för allt gott som han har gett dig  
– område för område, så som det dyker upp i ditt huvud. 

Har du svårt för Bibelns tal om Gud som Pappa? Ett skäl kan vara att du – medvetet eller 
omedvetet – tolkar in bristfälliga människors exempel i vem och hurdan Gud är. Om detta är 
ett område du behöver hjälp med att bearbeta – läs Floyd McClungs bok Gud är din far! 
 

Gud är din far av Floyd McClung (Salt & Ljus 1985) 
 


