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Niklas begynner sin preken med å snakke om at det er farsdag. Han sier at tradisjonen 
med farsdag og morsdag er en fin tradisjon som støttes av budet om at man skal hedre 
sin far og sin mor.  
 

1. En god far er kjærlig 
 
Niklas leser fra Ef 5:25,32 hvor Paulus formaner mennene til å elske konene 
deres som seg selv. Dette sier ikke noe direkte om det å være far, men i en 
kristen kontekst tenker man at barn kommer til innenfor rammen av et ekteskap. 
Og hvis et barn kommer til i et slikt ekteskap der pappa elsker mamma som seg 
selv, så er det et godt utgangspunkt. 
 
Deretter påpeker Niklas at en slik kjærlighet kan vi få gjennom Guds Ånd (Joh 
7:37-38). Gud er kilden til en slik kjærlighet som gjør at man som far kan elske 
barnet sitt som seg selv. 
 

2. En god far deler troen 
 
En far er viktig for å dele troen på Jesus med barnet, og har større mulighet til å 
dele troen på Jesus med sine barn enn det søndagsskolen har. Niklas leser her 
Ef 3,16-17 som sier at vi skal la Jesus få rikelig plass i livene våre. 
 
Men det er to grøfter man kan havne i. Den ene er at man ikke viser nok av sin 
tro til barna sine. Den andre er at man er for streng og forsøker å indoktrinere 
eller manipulere barna til å tro. Her leser Niklas Ef 6,4 og Kol 3,21 som viser en 
middelvei mellom disse grøftene. 
 

3. En god far stoler på Gud 
 
Niklas sier at fedre må vise barna at de stoler på Gud, som innebærer at de må 
vise barna at de er avhengig av Jesus. Men det må være en kontinuitet i det. I 
tillegg handler det om å vise utholdenhet. En del av det er å være forberedt på å 
kunne svare på spørsmål som barna har, men også å vise at man stoler på Gud 
selv når livet er vanskelig. 
 

4. En god far er far hele livet 
 
De tingene man lærer barna sine, de må man fortsette å holde ved når barna blir 
voksne. Det har å gjøre med integritet, for hvis man plutselig viser at man 
egentlig ikke trodde på det man lærte barna da de var små, så vil de avsløre deg 
som en hykler. Også handler det om å være der for barna hele livet.  

 
Deretter avslutter Niklas med å lese Hebr 12:9-10 og sier at Gud er alles far. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvordan er du som far (eller mor)? Er det noe du vil endre på? 
 

• Hvordan har du delt troen med barna dine? 
 

• Føler du at du har noe uoppgjort med barna dine? 
 

• Hvordan opplever du at dine foreldre er? Har du arvet troen deres? 
 

• Føler du at Gud kan være en far for deg? Hvordan kan han være annerledes enn 
dine jordiske foreldre? 

 
 
 

 
	  


