
Herre lær os at bede!



Luk kap 11. Herre lær os at bede: Og Han lærte dem Fadervor

Herre lær os at bede
Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og 
helbrede syge Luk kap 9 v 1 og 2 

Derefter udsender han de 72 - Og de 72 vender glade tilbage og fortalte: Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Lukas 10



Det fraværende, men implicitte



Augustins længsel efter Gud
Og vores længsel efter Gud

• “Du har skabt os til dig, o Herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i 
dig” (Augustins bekendelser)


• Jeg skjuler ikke mine sår. Du er lægen, jeg er patienten. Hele mit håb står 
alene til din grænsløse barmhjertighed. (Augustins bekendelser)


• Alt står i Guds Faderhånd.


• Lad julesorgen slukkes (Velkommen igen Guds engle små. Grundtvig 1824)



Bøn er et huske Gud
Bøn er meget simpel - det er at give Gud din opmærksomhed

• Martha og Maria (Luk 10.38-42)


• Profeten Jonas: Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren (Jonas bog kap 2 v 8)


• Moster Anna


• Gideon


• Salig er den som høre mit ord og bevare (husker) det i sit hjerte (Luk 11)


• “Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige” (Lukas kap 23)


• Glemmer en mor sit diende barn? Selvom hun skulle glemme, så glemmer jeg aldirg dig 
(Esajas kap 49)



Hvad er din største udfordring i 
forhold til bøn?



Herre lær os at bede

• Men når du vill bede, så gå ind i 
dit kammer og luk din dør.


• Når I beder, så lad ikke munden 
løbe, som hedninger gør.


• Tag så små skridt at du næste 
foragter det.  Og vær nådig 
overfor dig selv.


• Gå tilbage til nåden.


• Brug bibelen - særligt salmerne.

Tips til bøn



Fadervor - ikke 
bare en bøn, men 
modellen for alle 
bønner.
Et hus at bo i - et hjem at leve i. 

Et sted at finde helbredelse for 
din sjæl. 

Hver bøn er et rum.



Far

• Den som ikke tager imod Guds rige 
ligsom et lille barn (Markus 10)


• Gud som kommer løbende imod sit barn 
(Luk 15)


• Ånden selv vinder sammen med vores 
ånd om, at vi er Guds børn. (Rom 8.)


• Når I som er onde forstår at give jeres 
børn gode gave (Matt 7,7-11)


• Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, 
efter hvem hvert fædrende hus i himlene 
og på jorden har navn. (Ef. 3. v 14-15)

Entre



Gud er altid større

• Gud er fuldkommen Gud og 
kærlig Far


• Vi kan aldrig nå ham med vores 
forstand. 


• Hvor var du da jeg skabte 
flodhesten (Jobs bog kap 40)


• Peters fiskefangst. (Luk 5)


• Nogengange er det, det letteste 
rum at være i. 

Du som er i himmelen



Undgå afgudsdyrkelse

• Hellig betyder: Det sted/ting/
person, som er udskilt fra det 
almindelige.


• Der er mange ting som jeg har 
kær. Hvis Gud ikke er den jeg har 
mest kær, er han ikke hellig for 
mig


• Et hus i splid med sig selv kan 
ikke bestå. Markus 3.25


• Vi må spille efter samme regler.

Helliget blive dit navn



Ske din vilje på jorden som den sker i himmelen

• Guds rige er Kristus


• Se jeg er Herrens tjenerinde. Mig 
ske efter din vilje.


• Simons bøn


• Sokrates: En hednings bøn (død 
399 f. kr i Athen)

Komme dit rige



• Må alt hvad der er smukt, sandt og 
godt bo i dybet af min sjæl. Om må 
mit indre menneske være i 
oversstemmelse med mit ydre


• Og må det væres sådan for mig 
også. For det må være ens for 
venner.



At blive mæt i Gud

• Det daglige brød er først og 
fremmest Jesus (Livets brød som 
er født i Betlehem- Brødhuset)


• Dernæst er det en bøn om at vi 
må få det vi har brug for - hver 
dag, som isralitterne i ørkenen.


• Her lære vi at bede for: “os”. 

Giv os i dag vort daglige brød



Meditation over tilgivelsen

• At blive tilgivet er helbredende


• At se på korset, er at se på Guds 
kærlighed. Ægte tilgivelse har 
altid en pris for den som tilgiver.


• Bekend dine synder for Gud, det 
gør dig mildere over for andre 
mennesker og hjælper dig til at 
tilgive. 


• Vær konkret i din bekendelse.

Forlad os vor skyld



At arbejde med at tilgive

• En særlig kristen praksis - vi liger Gud mest, 
når vi tilgiver.


• Nogen skylder os noget. Tilgivelse er et 
frivilligt offer. Hvoraf godhed følger. 


• Tilgivelse er ikke noget, der ligger naturligt 
for os. . 


• Tilgivelse er noget man gør, før det er noget 
man erfarer.


• Tilgivelse er frihed fra bitterhed - At sige tak.


• Kristendommen er en måde at leve på. Det 
er vejen. Det er aktiv handlen

Som også vi forlader  vore 
skyldnere



Der er en tid til at ….. 
Prædikernes bog kap 3.



1. Tilgivelse op - Gud har tilgivet mig 
2. Tilgivelse ind - Jeg har tilgivet mig selv 
3. Tilgivelse  ud - Jeg tilgiver dem som er omkring mig. 

Hvilken af de tre ovenstående er sværest for dig?



Led os ikke ind i 
fristelse
Guds godhed kan få det værste op i 
os, fordi vi er bange for det gode. 

Hvorfor er dit øje ondt, fordi jeg er 
god? Matt 20.16 

Vil du være rask? (John 5. Den syge 
ved Bethesda dam)



Men fri os fra det onde



For dit er riget, 
magten og æren
Først da har jeg sagt, at til ham 
vil jeg ile, som grædende barn 
ved hans bryst søge hvile; Hos 
ham vil jeg mig og min 
usselhed skjule, kun da fries 
jeg ud af fortabelsen hule.



Amen
I evighed


