
Vor Far, du som er i Himlen 

Hvad betyder det for dig, at vi kalder Gud for Far? Giver det dig tryghed, eller er det 
mærkeligt? Hvad ville det gøre for dig, hvis Gud blev kaldt Mor eller Ånd, eller noget 
helt andet? og hvad kunne man kalde Gud, synes du? 

Hvor er Gud henne? Er ”han” i Himlen, på jorden, i vores hjerter, i vinden, i mødet 
mellem os mennesker, eller noget helt andet? 

 

Helliget blive dit navn, komme dit rige 

Hvad betyder det for dig at Guds navn skal blive helligt? hvad er helligt i dit liv? Er 
det sport, kærlighed, venskab, familie, kunst, håb, tro, eller noget helt andet?  

Hvad er for dig det bedste der kunne ske overhovedet? I dit liv, i verden, for 
menneskene? eller noget helt andet. Guds rige, kan det være det bedste, der kan 
ske i verden? Eller forstår du det på en anden måde? 

 

Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden 

Hvis Gud bestemte alt, hvordan ville verden så se ud? Hvordan ville dit eget liv se ud, 
hvis Gud bestemte over det? Ville det være godt? Er det en skræmmende tanke, 
eller en god tanke, eller noget helt andet? 

 

Giv os i dag vor daglige brød 

Ifølge Luther betyder det, at vi beder om at få alt det, vi trænger til i livet. Hvad har 
du brug for i dit liv? Hvad ville du bede Gud om at give dig, som du mangler? Hvad 
får det dig til at tænke i forhold til den sult, der er i verden, når vi beder om at Gud 
giver OS vor daglige brød? Betyder det noget? 

 

Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vore skyldnere 

Skylder du nogen noget? Er der nogen der skylder dig noget? Kan du tilgive hvis 
nogen har gjort dig ondt? Kan du tilgive dig selv, hvis du har gjort nogen ondt? Skal 
Gud tilgive alt?  



 

Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde 

Tror du, at Gud ville lede nogen ind i fristelse? Kan du huske noget fra Bibelen, hvor 
han gør det? Hvad er det at blive fristet for dig? Kan du modstå fristelser? Er det 
ondt at lade sig friste til at gøre noget forkert?  

Hvad er du mest bange for? Ville det kunne kaldes ondskab? Hvad gør du, når du er 
mest bange? Er der noget, du synes hjælper når du er bange? Tror du, at Gud er bag 
det onde der sker i verden? er det Guds vilje, når f. eks. mange mennesker bliver 
slået ihjel på Sri Lanka? Hvad er det værste, der kunne ske overhovedet? i verden og 
i dit liv? 

 

For dit er riget, og magten og æren i evighed, amen. 

Ønsker du, at Gud skal have al magt og ære over alt i verden? tror du han har det? 
Er det en god tanke eller en skræmmende tanke, hvis alt er Guds?  

Hvem eller hvad har magten over dit liv? Ville du gerne selv kunne have magten 
over dit eget liv? tror du, man kan have det? Er der noget, vi ikke magter selv? Hvad 
vil det sige for dig at føle sig magtesløs? Er der noget, der kan hjælpe, når følelsen af 
magtesløshed er der?  

 


