
Samtalsfrågor 3/3 Vi tror på Gud Fadern
Eric Lacabanne
Första söndagen i predikoserien ”Vi tror” som utgår från den apostoliska trosbekännelsen.
(Den apostoliska trosbekännelsen har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom på 200-talets början 
är den äldsta av de tre Ekumeniska trosbekännelserna.
De andra två är athanasianska trosbekännelsen från 500-talet & den nicaenska trosbekännelsen som 
beslutades och namngavs vid första konciliet i Konstantinopel 381.)

Börja med att läsa trosbekännelsen:
DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

1. Börja med att försöka återge predikan i korta drag.
2. Vad har du för relation till trosbekännelsen? Kommer du från en tradition där 

trosbekännelsen på ett tydligt sätt funnits med? 
3. Eric predikade utifrån första trossatsen: Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare. Han betonade att det viktigaste i vårt liv är att vi bestä,,er 
vad vi tror på utifrån att det avgör hur vi lever våra liv? På vilket sätt påverkar din tro ditt 
liv? På vilket sätt påverkar våra övertygelser det sätt vi lever våra liv?
4. Eric hade 3 punkter i predikan där den första bokstaven i varje punkt bildade ordet 

FAS. Kommer ni ihåg punkterna? 
5. Första punkten i predikan var: Fader.  

Rom. 8:14 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. 15 Ni har inte fått slaveriets 
ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i 
honom ropar vi: "Abba! Far!" 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.  
Joh.1:12 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem 
som tror på hans namn. 
Hur är din relation till Gud som Fader/pappa. Har du svårt att relatera till den bilden? 
Hjälper bilden av Gud som fader dig, eller tvärtom? 

6. Andra punkten var Allsmäktig. 2 Kor 6:18: jag ska vara er Far och ni ska vara mina 
söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige 
Gud presenterar sig som Gud den Allsmäktige för Abraham i 1 Mosebok, el shaddai, 



och sedan återkommer det genom hela skriften. När vi säger att vi tror på Gud Fader 
Allsmäktig pratar vi om Guds allmakt – att Gud är den som håller i universum och i allt, 
det stora och det lilla, det yttre och det inre, det som ligger bakom oss och det som 
ligger framför oss. Vad tänker ni kring att Gud är allsmäktig? Är det något du har svårt 
att tro på? Motivera varför/varför inte. 

7. Den tredje punkten var skapare. 1 Mos. 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel 
och jord.  
Vad innebär det att vi bekänner Gud som skapare av allt levande? Har du svårt att tro 
att Gud skapat jorden/universum/människan? Vad är det i så fall du har svårt att tro 
på? 

8. Övriga frågor? 
9. Avsluta med att be om mer tro på dessa områden. 


