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LÆR GUD AT KENDE
PÅ 25 SEKUNDER
Et af de steder, hvor vi lærer mest om Guds
væsen, er gennem bønnen Fadervor. Den
giver os et meget klart billede af, hvem Gud
er. Og den tager kun 25 sekunder at bede
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D

a disciplene spurgte Jesus, hvordan
de skulle bede, lærte Jesus dem den
korte bøn, som vi i dag kalder Fadervor. Fadervor består af syv små bønner
og en tilbedelse, som til sammen giver os
et stærkt indblik i, hvem Gud egentlig er.
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Gud er far
Vor far, du som er i himlene
Jesus lærer disciplene at kalde Gud for far.
Men vel at mærke en far, som er anderledes end min jordiske far. Gud bor i himlen.
Det betyder, at han har det fulde overblik,
at han aldrig tager fejl og aldrig har for
travlt. Han er en far, vi altid kan komme til.

Gud er hellig
Helliget blive dit navn
Gud er ikke en hr. hvem-som-helst. Han er
den almægtige, fuldkomne og retfærdige
Gud, som vi ikke skal gå i rette med. Den
hellige Gud må vi bøje os for og ære på alle måder.

Gud er skjult
Komme dit rige
Guds verden er større og mægtigere end
det, som er synligt for os mennesker. Vi
kan ikke se Gud, men vi tror på, at han kan
høre os, og at vi kan erfare hans virkelighed. Og en dag vil han åbenbare sig fuldt
ud for alle mennesker.

Gud har magt
Læs alle de nyeste filmanmeldelser på: filmogtro.dk

Ske din vilje som i himlen således også på
jorden
Gud har magt til at føre sin vilje igennem
overalt på jorden. Men han gør det ikke
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altid. Han ønsker nemlig at samarbejde
med os mennesker om det gode, og derfor mislykkes det rigtig ofte. Og derfor har
vi god grund til at bede om, at netop hans
vilje må ske.

Gud har omsorg
Giv os i dag vort daglige brød
Gud har skabt os og kender vores daglige behov – også for tøj, bolig, job, venner,
sundhed osv. Og det er alt sammen gaver,
vi får fra ham, som er gavmild, og som vil
os det bedste. Både for sjælen og legemet.

Gud er barmhjertig
Og forlad os vor skyld, som også vi forlader
vore skyldnere
Gud slår aldrig hånden af os, selvom vi
dagligt synder mod de fleste af hans bud.
Han ønsker at tilgive os; at slå en streg
over alt det forkerte, vi er skyldige i. Blot
vi indrømmer vores skyld og beder om tilgivelse.

Gud frelser
Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra
det onde
Det er Gud, der er den aktive i bestræbelserne på at frelse os fra alt det onde. Det
er ham, der vil os – langt mere end omvendt. Jesus’ liv, død og opstandelse er det
stærkeste bevis på, at Gud sætter alt ind
for at befri os fra det onde og fra den evige fortabelse.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Fadervorkirken i Jerusalem er bygget over
det sted, hvor traditionen siger, at Jesus
underviste disciplene om de sidste tider
(Markusevangeliet kapitel 13), og hvor
hans himmelfart senere fandt sted. Men
den bliver i dag kaldt Fadervorkirken, fordi den prydes af mere end 100 tavler med
Fadervor på alverdens forskellige sprog.
Asbjørn Asmussen
Fra jesusnet.dk

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk
Sømandsmissionær
Simon Ambrosen,
Marstal, Ærø, holder
to minutters andagt i
uge 36
Lær endnu mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et tegn.«
Men han svarede dem: »En ond og utro slægt
kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn
end profeten Jonas’ tegn.

JONAS’ TEGN

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 12, vers 31-42
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PÅ TRE DAGE BLEV VERDEN
VENDT OP OG NED

Hvorfor afviste Jesus folkets religiøse ledere? De var indædte modstandere af
ham, fordi han sagde, at han var Guds søn.
Tænk, hvis Jesus havde vist dem et tegn,
og overbevist dem om sandheden.
Forud for denne samtale havde Jesus
allerede vist et tegn, som fik mange til at
indse, hvem han var. De religiøse lederes

reaktion var derimod, at tegnet skyldtes,
at han stod i ledtog med Djævelen. Hvad
ville da kunne overbevise dem?
Jesus lover dem et overbevisende tegn,
som han kalder for Jonas’ tegn. Ligesom
Jonas blev slugt af et stort havdyr og
spyttet ud på land efter tre dage, ville Jesus opstå fra graven efter tre dage. Da vil
alle kunne indse, at han virkelig er Guds
søn, for kun Gud er stærkere end døden.
Mange blev overbevist om, at Jesus var
Guds søn og verdens frelser, da han stod
op fra graven. Budskabet om ham vendte
op og ned på den gamle verden.
Sådan fortsætter det også i dag blandt
alle jordens folkeslag. Men der er stadig
dem, der afviser ham. Vil et nyt tegn da
gøre en forskel, når Jonas’ tegn ikke kan?
Søren Juul Skovenborg

