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Studieoplæg 6: Fadervor (1. del) - første til tredje bøn
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med de første tre bønner i Fadervor.

Tekstlæsning
Læs indledningsvis side 20-24 i Katekismus Updated (KU).

Fadervor fi nder vi i Matt 6,9-13. Midt i Bjergprædikenen (Matt 5-7) fokuserer Jesus på bøn, og
han lærer i den forbindelse sine disciple til alle tider at bede Fadervor. Fadervor er et mønster for
al kristen bøn. 

Indgang

 Opgave 1
 Bøn er en meget vigtig del af en kristens liv. Indled denne samling med at tage en runde, hvor I hver
 især sætter ord på, hvad bøn er.

 En mulig metode: Der må kun siges én sætning ad gangen. Derefter går turen videre til den næste. I
 fortsætter, indtil der ikke er fl ere input.

Zoom ind

Indledning (Det første afsnit på side 20 i Katekismus Updated)

 Opgave 2
 Hvordan skal vi forstå udtrykket ’himlene’ her i Fadervor?
 Hvilken sammenhæng er der mellem himlen og Guds rige? 

 

 Opgave 3
 I Fadervors indledning begynder vi med at åbne os for Gud – i bøn – i tro. Vi tiltaler Gud som vores
 himmelske Far.

 Hvad er forskellen på at begynde en bøn med ”Himmelske Far … ” i stedet for at sige: ”Hellige Gud …”
 eller ”Herre, Gud …”?
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Den første bøn (Det midterste afsnit på side 20 i Katekismus Updated)

 Opgave 4
 Bønnen ’Helliget blive dit navn’ har fokus på Guds hellighed.

 Hvad betyder det, at Gud er hellig? Hvad betyder det for vores forhold til Gud? 

 Sæt ord på, hvordan Guds navn og Gud selv bliver hellig for os. Hvad gør Gud? Hvad skal vi gøre i
 den sag?

 Opgave 5 
 Hvordan kan følgende to udsagn forenes?

 - Gud er far. Når vi ved det, har vi frimodighed over for Gud og har tillid til ham.
 - Gud er hellig. Når vi ved det, har vi ærefrygt for Gud og er lydige mod ham.

Den anden bøn (Det sidste afsnit på side 20 i Katekismus Updated)

 Opgave 6
 Hvad beder vi om i den anden bøn? 
 Prøv at give præcise og konkrete svar, som en teenager kan forstå.

 Giv jeres kommentarer til følgende udsagn om Guds rige:

 1. Guds rige er usynligt og umuligt at konkretisere. Guds rige handler mest om, at jeg skal være 
  “on-line med Gud”.

 2. Guds rige kommer helt af sig selv, for Gud er til stede over alt ved sin Helligånd.

 3. Guds rige er det, som sker i kirken, og når kristne samles.

 4. Guds rige er til stede, når Helligånden leder os til at tro Guds ord og leve efter det.

 5. Guds rige bryder først igennem, når Jesus kommer igen.

 6. ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift”. Citat: Jesus
  (Matt 6,33)
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Den tredje bøn (Det første afsnit på side 22 i Katekismus Updated)

 Opgave 7
 Hvad siges om Guds vilje i forklaringen til den tredje bøn i Katekismus Updated? 

 Hvorfor har vi brug for at bede ’ske din vilje’?

 Situation: Du snakker med din gode ven Kathrine, som for tiden har det svært. Hun har en troskrise.
 Hun oplever, at Gud er meget langt væk, og at det er rigtig svært at bede. I jeres samtale kommer det
 frem, at Kathrine er bange for, at hun selv er skyld i, at hun har mistet forbindelsen til Gud. Hun siger:
 ”Jeg ved godt, det er helt galt. Jeg har i lang tid bedt meget selvcentreret. Jeg har bedt om de forker-
 te ting, og jeg er bange for, at jeg har bedt konkret imod Guds vilje. Jeg har længe bedt om at få et
 job, som jeg kan udvikle mig i. Nu har jeg fået det, og det sluger mig helt og fuldt. Det er, som om mit
 arbejde er blevet min Gud, og jeg oplever, at mit arbejde næsten er blevet en forbandelse for mig. Jeg
 tror, at Gud nu straffer mig for min egoistiske bøn.”

 Hvad har du at sige til Kathrine? Kan man som kristen bede sig til en katastrofe?

Zoom ud
 

 Opgave 8
 De første tre bønner i Fadervor har alle fokus på Gud. 

 Snak om, hvad det generelt lærer os om bøn. 

Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Tænk den sidste uge igennem. Hvad har fyldt din bøn mest:
 - At fokusere på Gud
 - At fokusere på takkeemner
 - At fokusere på behovsemner og ønsker
 - At fokusere på kriser og svære ting
 - At bede for andre
 
- Hvad har du fået ud af at arbejde med de første tre bønner i Fadervor?

 Opgave 9
 Hvis der er tid og frimodighed til det, vil det være godt, hvis I efterfølgende kan dele nogle af jeres
 tanker med hinanden og efterfølgende bede og takke.


