
Guds faders hjärta                                                                                       Borlänge 121111 

Vid ett tillfälle berättar Jesus en liknelse: ”Den förlorade sonen”. Jesus berättade denna 
liknelse för att han ville understryka att Gud är vår far och att Hans hjärta är fyllt av kärlek till 
oss.  

Luk 15:11-23 (-32)   

Vilken Guds bild har du? Om du tänker på dina egen barn (om du har några) om de gör ett 
stort misstag, en stor synd, sårar dig, sviker dig, är de fortfarande dina barn? 
Ja det är de. Du kommer aldrig ifrån det. De är av ditt kött och blod. Du kommer aldrig från 
det som mamma eller pappa. Gud är vår förebild som far, hur vi ska vara som förälder emot 
våra barn. En normalt funtad förälder vill alltid sina barns bästa, oavsett hur de beter sig, 
uppför sig. Deras hjärta bultar för sina barn. En god far tar ansvar för att barnet har det bra, 
han skyddar barnet, han förser barnet med det som barnet behöver.                                                                              
 
Gud är också vår far. Gud som en älskande far har ett ansvar för sina barn.  Det är inte vi 
människor som gjort honom till far, utan Han själv har gjort sig till far över oss. Han själv har 
satt ett ansvar, för att visa sitt hjärta, för att förse, hela, återupprätta, disciplinera, lära, 
skydda, välsigna oss. Som Guds barn så har vi denna otroliga trygghet. 
 
Om du har gjort en svår synd, lämnat Gud och får sedan ett ångerfullt hjärta och vill vända 
åter till Gud, så vet då att han står där med en öppen famn och säger välkommen hem till 
dig.  
 
De flesta kristna vet vad Bibeln säger om Guds stora kärlek till sina barn. Men till och med 
efter flera års trofast vandring med Jesus har många aldrig lärt sig att tillägna sig denna stora 
kärlek.  
 
                1. Många kristna tror egentligen inte på vad Gud säger om sig själv. 
  
Gud beskriver sig själv för Moses: HERREN! HERREN! - en Gud, barmhärtig och nådig, 
långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter 
missgärning och överträdelse och synd   (2 Mosebok 34:6-7) 
  
Här var de grundläggande egenskaper som Gud ville att Moses skulle känna till om honom: 
Han är barmhärtig, nådig, långmodig och förlåtande. Från pärm till pärm talar Bibeln om hur 
kärleksfull och ömsint vår Faders hjärta är mot oss. 
  
Men ändå när vi har kört fast i dyn mitt i prövningar och svårigheter glömmer vi ofta vad Gud 
har sagt om sig själv. Om vi bara kunde påminna oss om dessa sanningar vid sådana tillfällen, 
skulle vårt inre fyllas av Guds frid.  Bibeln säger gång på gång om Gud: 
 



• Han är alltid redo att förlåta.  Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla 
som åkallar dig (Ps 86:5) 

• Han är tålmodig med oss, full av ömhet och barmhärtighet: Nådig och barmhärtig är 
Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt 
han har skapat (Ps 145:9)  Herren är nåderik och barmhärtig (Jak 5:11) 

• Han är långmodig och sen till vrede.  Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig 
och stor i mildhet (Psaltaren 103:8)  Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd 
åter till Herren er Gud. Han är nådig och barmhärtighet, sen till vrede och rik på 
kärlek, han ångrar det onda han hotat med  (Joel 2:13) 

 
När vi ber måste vi vara medvetna om vilken typ av föreställning om Gud vi tar med oss inför 
Honom. Herren vill att vi närmar oss Honom till fullo övertygade om att Han älskar oss. Och 
Han vill att vi ska veta att Han är allt Han säger sig vara. 
  

 
Gud har bevisat sin kärlek till dig genom Jesus Kristus 

 
Han älskar den ”förlorade människan” så mycket att han gav sitt liv för henne.                                                   
Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son.  Joh 3:16                                                                                                   
Gud offrade sitt liv för hela mänskligheten, även för sina fiender. 

Lyssna till dessa bibelord vilka vi blir när vi återvänder hem till vår Far, Gud, när vi kommer 
med ett ångerfullt hjärta till honom. (Bibeln säger att vi alla vandrat bort från Gud) 

Ef 2:1-10  fastän i var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans 
med Kristus 

1 Petr 2:9–10   ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap 

 Det är viktigt att aldrig frukta Guds domar mer än hans kärlek. I dina stunder av svaghet och 
misslyckanden kommer Satan att bulta på dig med varje avsnitt av Skriften som handlar om 
Guds vrede mot synd. Och naturligtvis, Gud dömer synd som inte bekänns. Han är en 
rättfärdig domare som dömer rättvist. Men Satan förvrider verser som de följande för att 
ingjuta fruktan i ditt sinne: 
                                                                                                                                                                                   
Du Gud vars blick är för ren för det onda  (Hab 1:13)                                                                                        
Vem kan bestå inför HERREN, denne helige Gud  (1 Sam 6:20) 
  
Båda dessa verser har ett sammanhang som förklarar deras verkliga betydelse.                         
I var och en av dem vände sig Gud till en rebellisk, hycklande nation. Han sa till Israel:                       
I ditt nuvarande tillstånd kan jag inte välsigna dig eftersom du vägrar be mig om förlåtelse 
och nåd 
  
Dessa skarpa verser var aldrig menade för barn som är ångerfulla och täckta av Kristi blod. 
Vår Fader gläder sig över varje barn som vänder sig till honom i ånger. 
 
                2. Ofta vilar vi inte i det faktumet att Gud vet vad som är bäst för oss. 



  
Den mest äkta tillfredsställelsen i livet är att göra Guds fullkomliga vilja: att vara i Hans 
fullkomliga vilja, göra Hans gärningar, leva enligt Hans ledning.                                                    
Men vårt kött för ständigt krig mot oss och säger oss, att bara vi själva vet vad vi behöver för 
att bli tillfredsställda och lyckliga.                                                                                                                  
Lyssna: Guds bästa är inget att frukta; det är bara Han som helt och fullt kan tillfredsställa 
oss. Herren vet inte bara vad som är bäst för oss utan längtar också efter att vi får Hans 
andliga välsignelser. 
 
Den förlorade sonen lämnade faders huset.  Han ville leva livet. För hans del var det nu ”vin, 
kvinnor och sång” som gällde.  Han hade det säkert väldigt roligt i början. Men när festen och 
musiken hade tystnad, vännerna hade gett sig av och pengarna var slut och han var helt 
utblottad och förnedringen var ett faktum - han fick vakta svin (det var ju dessutom orena 
djur för judarna) och hungern gjorde sig gällande då började han tänka på faders huset igen. 
Han kom till insikt. Allt vad den här världen hade att erbjuda var förgängligt – inget 
bestående 
 
Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en 
orm när han ber om fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, 
skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?  (Matt 7:9-11) 
 
Om vi verkligen trodde på detta att Gud vet vad som är bäst för oss: vilken vila, frid och 
glädje vi skulle ha. 
   
 Guds eviga syften inte kommer att omintetgöras på grund av dina svagheter eller 
misslyckande. Om ditt hjärta är rätt inför Gud – om du fortsätter återvända till honom och 
söka honom – kan ingenting någonsin ändra hans planer för dig. 
 
 
                       Tänk på faderns handlande med den återvändande sonen 
 
Hans kärlek till hans son värkte i honom. Han fattades honom. Han längtade så efter att hans 
son skulle komma hem igen. Han såg efter honom. Redan på långt håll fick fadern syn på 
honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste 
honom.   
 
Detta är beskrivningen om Gud, din pappa.  

 
     Vi kan inte bedöma Guds eviga syfte för oss utifrån vad vi kanske känner eller tror. 
  
Ibland kan vi var och en bli alltför fokuserade på våra misslyckanden eller svagheter för att 
bedöma korrekt.  
 
Den förlorade sonen hade skam o kroppen. Han sa till sin pappa: jag är inte längre värd att 
kallas din son. Men pappan såg det helt annorlunda. Sonen var ju hans son. 
  
Lyssna vad din himmelske far, Gud i himmelen säger till dig:  Jag vet väl vilka tankar jag har 
för dig, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge dig en framtid 
och ett hopp (Jer 29:11) 



  
Gud har ett specifikt budskap till oss här. Han säger: Jag är inte benägen till att tänka ut ont, 
dom och tuktan mot dig. Min natur är att tänka goda tankar, för jag håller på med att 
planera ditt liv. Stå still och se hur min frälsning uppenbaras. Insup min kärlek till dig 
  
För att uttrycka det enkelt har vi två val. Det första är att vi kan tro på vad Gud säger om sig 
själv – att han älskar oss och kommer att leda oss igenom våra prövningar, och när vi 
misslyckas är han inte arg på oss utan kommer att korrigera oss i sin milda kärlek.                     
Eller så kan vi tro på det fruktansvärda alternativet: att Gud har tillåtit oss att bli bedragna av 
djävulen och lämnat oss till att försvara oss själva. 
  
Lyssna: Gud har så många goda tankar om dig och din framtid, så du skulle inte ens kunna 
räkna dem. Hans Ord säger att hans tankar för dig är mer talrika än sanden i havet. 
  
 
3. Ibland tror vi att det är för bra för att vara sant att vi kan tjäna Herren i alla våra dagar 
med glädje och inte fruktan. 
  
Guds längtan för oss är att vi ska vara så förvissade om hans ömma kärlek. Att vi ska vara så 
övertygade om att Han håller på att föra oss in i Hans bästa, så att vi har glädje i vår vandring 
med Honom. Vidare vill Han att vår förtröstan på Hans kärlek blir ett vittnesbörd för våra 
medmänniskor om den glädje och det hopp som finns i Gud. 
  
Tjäna HERREN med glädje, träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud, 
Han har gjort oss och vi är Hans, Hans folk, Hans hjord. Tjäna Herren med glädje, träd fram 
inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans 
folk, fåren i hans hjord. Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar 
med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från 
släkte till släkte hans trofasthet.  (Ps 100) 

När du förtröstar på Fadern och tror på hans Ord om sig själv, kommer du att få se Hans 
glädje strömma fram ur ditt liv. Förtrösta på Hans ord idag. Tro att Han har ett fadershjärta 
som bultar för dig.  Tro att du är Hans älskade barn 
 

 

Tillämpning 

• Vilken Guds bild har du, vad är det som har präglat den? 
• Hur påverkas min relation till Gud och mina medmänniskor om jag har en dålig 

Gudsbild? 
• Hur kan min gudsbild förändras? 
• Hur finner jag vila i att jag är ett Guds barn och att Gud är min far? 

 

 


