
 

 Sannheten setter fri! 
Innledning: Det er ikke lett å oppdra barn, de kan prøve de som vil. Forunderlig 

nok kan det virke enklere å oppdra andres barn.. At Gud selv har utfordringer 

knyttet til «barneoppdragelse» leser vi tydelig i JES 1: 2-3. Her «sukker» Han over 

et folk som ikke forstår sitt eget beste. 

 

Forming av vårt gudsbilde 

Hvordan vi ser på og opplever Gud, har selvsagt mye å si for vår tro. Hadde det 

bare vært Bibelen som påvirket oss, hadde det vært enklere. Men, mange av oss 

opplever at mennesker, ikke minst foreldre, og kanskje i særlig grad våre fedre- 

har påvirket vår opplevelse av Gud som Far. På godt og vondt kan dette påvirke 

oss, og fargelegge vår tro og vårt forhold til Gud. At Gud alltid er større og mer 

enn vi kan fatte hjelper ikke hvis erfaringer hindrer oss i å se Ham som Han er. 

Les EF 3: 14-15 og JES 55: 8-9 

Til samtale: Hva eller hvem har i sterkest grad formet ditt bilde av Gud som Far? 

Har du reflektert over dette- og eventuelt gjort noe for å justere ditt gudsbilde? 

Abba, Far 

Mitt i alle Bibelens bilder av Gud, er det ett som står i fokus i dag, og det er det vi 

leser i ROM 8: 14-15. Gud beskrives som vår «pappa», et uttrykk som brukes for å 

vise oss hvordan Han ønsker at vårt forhold til Ham skal være: 

Nært: Les 5MOS 4: 7 og Jak 4: 8. Fortrolig: Les KLAG 2: 19 og 5MOS 34: 10 

Trygt: Les MATT 7: 11 og ROM 8: 28 

Til samtale: Hvordan vil du beskrive ditt gudsbilde? Inneholder det disse 

elementene? Hvis ikke, hvordan tror du at Bibelens sannhet om Gud som «pappa» 

kan få sette deg fri? 

Den ventende Far 

Vi har alle, sikkert mer enn en gang gjort noe våre foreldre ikke tillot. Vårt forhold 

til våre foreldre vil da bestemme hvordan vi våger å komme dem i møte.  

Slik er det også i forhold til Gud. Ditt bilde av hvem Han er, vil i stor grad avgjøre 

hvordan du våger å nærme deg Ham. Les LUK 15: 20. Sønnen vi her leser om 

hadde vel gjort det meste som gikk faren imot, og likevel møter han en far som 

venter- og som tar imot med en åpen tilgivende og gjenopprettende innstilling. 

Til samtale: Hvordan har du opplevd å bli «tatt imot» av Gud din Far etter egne 

nederlag og svik? Hvordan vil et sant og helt Gudsbilde av Gud som en god Far 

påvirke deg og ditt liv som kristen? 
 




