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ATT SE GUD SOM EN KÄRLEKSFULL FADER

Innan Jesus anlände till jorden, var mänskligheten medveten om Gud som en övernaturlig
kraft, en gudom. Judarna hade kommit att känna Honom som ”Yahweh” och tjänande Honom
som deras nationelle, personlige Gud. Men Jesus kom att uppenbara Gud på ett nytt sätt- som en
kärleksfull Far som söker ett individuellt förhållande med var & en av oss som söner.

Detta innebar en viktig skillnad. Det är mer än att bara tro på Gud och/eller tillbe Honom.
Det innefattar ett vara i en familjerelation med Gud. Detta är vad Jesus uppenbarade för
människosläktet.

Skillnaden kan illustreras så här: Det fanns en man som hette John och hade en
affärsverksamhet och var far till tre barn. ”Man” är hans titel, John är hans namn. Men orden
företagare och far vittnar om ett förhållande. Så, för Johns anställda är han en arbetsgivare men
för sina barn är han en far. Båda dessa titlar handlar här om en och samma person. Skillanden
uppstår i förhållandet John har till sina anställda respektive barn. Barnen har ju ett mer
personligare och intimare förhållande med sin egen far.

Likaså:Gud är en titel. Mänskligheten i allmänhet känner till begreppet Gud som en
övernaturlig kraft och kallar Honom Gud. ”Yahweh” däremot är ett mer personligt namn och de
som tillber det gör därför sin tillbedjan lite mer personlig. Men Fader refererar till ett förhållande
som endast söner kan ha till Gud. Ett förhållande som är mycket mer intimt än för bara en
troende eller tillbedjare.

Jesus, vår äldre bror, kom till jorden för att förmedla denna kunskap:

“Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen,
utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som
Sonen vill uppenbara honom för”. – Matteus 11:27

Jesus var mer än villig till att förmedla Faderns budskap till folket i Palestina. Men för
dessa var budskapet både nytt och revolutionerande. De var vana vid att tillbe Gud som
lagstiftare (Mose lag)/domare och Kung. Även Jesu apostlar hade svårt att begripa detta nya sätt
att se på Gud. Jesus sa därför till aposteln Thomas:

”Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni
känner honom redan nu och ni har sett honom.” Filippos sade:
”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” Jesus svarade: ”Så
länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig
inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då
säga: Visa oss Fadern.” – Johannes 14:7-9
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Apostlarna hade svårt att första att ”känna Gud” inbegrep mer än en intellektuell övning.
Det innebar att sätta sig in i hur Jesus handlade, hur han visade på sitt egna förhållande med
Fadern, hans böner, hans tro och hans sätt att behandla sina medmänniskor.

”Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna
vägen? Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom genom mig.” – Johannes 14:6

När en människa förstår det välsignade förhållandet gud inbjuder oss till och om hon
accepterar den, sänder Gud sin Ande som ett sigill, vår ”adoption”.

”I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om
er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått
den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt
arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära”. –
Efesierbrevet 1:13-14

Och vidare:

”Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i
fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan
ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår
ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också
arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans
lidande för att också få dela hans härlighet.” – Romarbrevet
8:15-17

Efter denna andliga ”adoption” sänder Kristus Jesus Sanningens Ande eller Hjälparen
som just hjälper oss till att förstå andliga ting.

”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.
Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med
hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det
han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall
förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta”. –
Johannes 16:12-14

Denna sanningens ande kommer att bekräfta vårt sonskap med Gud och även ge oss insikt
och korrekt kunskap i samband med vårt hopp som troende:

”Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i
mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er
kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud,
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härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens
ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga
ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt
och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka
är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt”
– Efesierbrevet 1:16-19

Om vi ibland känner oss osäkra i vårat hopp, kan vi be Gud om vägledning om vilka vi är
och i vad vårat hopp består i. Gud/Fadern, kan då hjälpa oss i vår mentala inställning:

”Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är
säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig
mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna
det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.
Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan
mening på någon punkt skall Gud upplysa er även där. Men låt oss
fortsätta på den väg som fört oss hit”. – Filipperbrevet 3:13-16

Vi är tacksamma för vårat himmelska hopp och den ära det innebär att få adopteras av 
vår Fader som söner in i det himmelska kungariket (Romarbrevet 8:15) Vi inträder därmed
kungariket med tillförsikten att vi gör det som söner, inte bara som troende eller tillbedjare.
Vi lyssnar till hans röst och följer honom vart han än går (Johannes 10:27)

Det är Faderns vilja att vi alla kan inse att vi faktiskt är Söner till Gud och kan ärva det
himmelska kungariket, både som söner och ambassadörer, samt att förmedla denna inbjudan från
Gud till våra medmänniskor så att också de kan ärva kungariket som just Söner.

”Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig
genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud
försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte
människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde
mig budskapet om denna försoning”. – 2 Korinthierbrevet 5:18-19

Låt inte Kristus verk gå obemärkt förbi. Gläd er i hoppet, inte som slavar eller tjänare
utan som Jesus förmedlade: Som söner och döttrar till Gud.

”Elaia Luchnia”

(Citat hämtade från Bibel 2000)

 


