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Den som ber Fadervår daglig, 

orienterer sitt liv etter denne bønnen, og ledes inn i en spesiell livsstil: 
 

 

NEI! 
Dette er 

motsetningen til Fadervår: 

 

SLIK 
 skal dere be,  

sa Jesus: 
 

JA! 
Når jeg ber Fadervår, 

endrer det min livsretning: 

O, du store, ubegripelige, 

fjerne og fremmede makt 

Vår Far Jeg er invitert til å møte Gud, 

slik et barn stiller seg opp  

foran sin gode far, og jeg står der 

sammen med mine søsken. 

 

du er i dypet av mitt sinn, 

og hos alle mennesker 

enten vi tror eller ikke! 

i himmelen! Jeg fester blikket på Gud i himmelen  

og det som er viktig for ham.  

Jeg vet at han ser alt fra himmelen. 

 

Det teller vel ikke noe 

hvilket navn vi gir deg. 

 

La navnet ditt helliges. Jeg tar vare på  

Guds gode navn og rykte. 

Du er høyt hevet over alle 

riker og kirkesamfunn. 

 

La riket ditt komme. Jeg er borger i Guds rike 

midt i denne verden. 

Misjon er hovedsaken i livet mitt. 

 

Du er en himmelsk ånd, 

uten interesse  

for moral og politikk  

på jorden. 

 

La viljen din skje på jorden 

slik som i himmelen. 

Jeg ønsker å komme inn 

i Guds gode planer med mitt liv. 

Jeg vil være med i hans skaperverk, 

og delta i hans frelsesplan. 

Vi strever så godt vi kan for 

levestandarden 

og vårt daglige brød. 

 

Gi oss i dag vårt daglige brød. Jeg tar livet som en gave 

fra hans hånd. 

Takk for din raushet, 

at du ikke vil  

bry deg om våre synder. 

Det vil ikke vi heller. 

 

og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Det er om å gjøre for meg 

å leve i oppgjør 

med Gud og mennesker. 

Takk for alle søte fristelser. 

 

Og la oss ikke komme i fristelse, Jeg leker ikke med fristelser. 

Takk for at du skjønner at 

når vi gjør noen noe vondt, 

så er det bare  

fordi vi er dumme  

og ikke fordi vi er slemme. 

Vi gjør så godt vi kan. 

 

men frels oss fra det onde. Jeg sier nei til djevelen og alle hans 

gjerninger og alt hans vesen. 

Jeg avviser ham, forsaker ham 

og gir avkall på alt han står for. 

Takk for at du er en indre 

kraft, uten behov for noe 

jordisk rike, eller makt eller 

ære på jorden.  

Slik får VI større frihet! 

 

For riket er ditt, 

og makten og æren i evighet. 

Amen. 

Jeg innretter meg i verden i bevissthet 

om at Gud her på jorden bygger  

et rike som varer inn i evigheten, 

et rike hvor han har all makt, 

og skal ha æren for alt godt. 

 

Dette er den første og største kjærlighetsgjerning, at en kristen - når han har blitt en troende –  

skal beflitte seg på å føre andre mennesker til troen, slik han selv er kommet til troen …  

Tjen og hjelp enhver, for ellers har dere ikke noe å gjøre på jorden.  
(Fra Martin Luthers preken over Joh. 20, 19 - 31) 


