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Resymé fra talen 

• Vår Far... 
o Matt 6,9. Mal 2,10. Gud er vår Far! Den veldige, evige Gud, som har skapt alt, er vår 

Far. 
o I Det nye testamentet bruker Jesus flere ulike lignelser på å vise oss at Gud er vår Far, 

som elsker oss og lengter etter fellesskapet med oss. Se f.eks Luk 15 om «Den 
bortkomne sønnen», som blir tatt imot med åpne armer når han vender hjem.  

o Fader Vår/Vår Far finnes i to versjoner, i Luk 11 og Matt 6. I Luk 11 fortsetter den 
over i undervisning om å være utholdende i bønn osv. I Matt 6 er den del av Jesus sin 
lange «Bergpreken», og dette er den mest brukte versjonen. Gud er en god Far, som 
forlater de 99 som er etablert i sitt forhold til Ham for å lete etter den ene som sliter.  

o Jesus bruker av og til det arameiske ordet Abba om Sin Far, som best kan oversettes 
til norsk som «pappa». Mark 14,36, Rom 8,15, Gal 4,6.  

o Et menneskebarn som fødes, vil søke den samme kontakten som det har kommet fra 
(Gud), og vil da finne et sprukkent speilbilde av dette i sine foreldre. Dermed får alle 
mennesker et sår i sin oppvekst, av varierende størrelse/alvorlighetsgrad.  

o Evangeliene viser oss at Gud er vår Far. Joh 14,8-9. Jesus viste oss ulike sider ved 
Gud, f.eks den omsorgsfulle pappaen som tar barna i sine armer, den tjenende far 
som vasker disiplenes føtter, den nidkjære og rene som renser templet. Ordet viser 
oss også at Han er en Far som oppdrar sine barn (Dommerboken, Ords 3,12, Heb 
12,6). 

• ...Du som er i himmelen 
o I Bergprekenen sier Jesus «Far» hele 17 ganger, de fleste ganger koblet med 

«himmelen» 
o Matt 23,9. Jesus vil poengtere at bare Gud i himmelen må være vår Mester og 

Herre).  
o I Kristus har vi fått tilbake vår posisjon i himmelen hos vår Far. Joh 14,1-6.  
o Kol 3,1-2. Vi kalles til å ordne livet vårt her på jorden med himmelen som motivasjon. 

Folk i verden ser på himmelen fra denne verdens ståsted, og sliter med å forstå – 
eller opplever det helt uoppnåelig. Vi som har blitt Hans barn kan se på verden med 
det himmelske perspektivet, slik at det vi gjør her nede er motivert av det der oppe.  

• Vår Far i himmelen, er både høyt der oppe og samtidig nærværende her. Han er både evig, 
annerledes enn oss, unik, høyt opphøyet, og samtidig nær og virkelig i våre hverdager. Ref 
også misjonsbefalingen (Matt 28,18-20), som viser at Han har all makt, og samtidig er med 
oss alle dager. Se også Jes 57,15.  

• «Vår Far» sier også noe om oss som søsken i Guds familie. For å få oppleve et større mål av 
Guds herlighet iblant oss, må Gud få sette våre hjerter sammen.  
 

Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan er ditt forhold til Gud som Pappa? Kan du se sammenhenger mellom ditt Gudsbilde 
og forholdet til egne foreldre? Hvordan kan Guds Ord hjelpe deg å justere bildet? 

• Hva tenker du om deg selv i det kristne fellesskapet? Er det ting som skiller deg fra hele eller 
deler av «Guds familie»? 


