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de fleste kristne
folder hænderne,
når de beder.

således også en central leveregel i
kristendommen.
Bønnen indledes og afsluttes
med en bekendelse. I første linje
bekender den troende, at Gud er
menneskets far, og at han hører
til i himlen.
Derefter kommer syv forskellige bønner:
1. Ønsket om at Guds navn skal
holdes helligt.
2. Ønsket om at Guds rige skal
indfinde sig.
3. Ønsket om at livet og verden
skal blive som Gud vil have det
(to linjer).
4. Ønsket om, at jorden hver dag
vil give mennesket brød på
bordet, så det ikke skal sulte.
5. Ønsket om at det enkelte menneske vil have styrke til at tilgive sine medmennesker, når
de gør noget forkert på samme
måde, som Gud tilgiver menneskers fejl eller synder.
6. Ønsket om ikke at komme til
at gøre noget forkert.
7. Ønsket om at Gud vil udrydde
det onde fra verden.
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magten og æren i evighed! Amen.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Endelig skal den bedende bekende, at alt godt kommer fra Gud,
fordi det er ham, der har skabt
verden.
Til sidst siger man “amen”.
Det betyder: “det er sandt”, eller
“det skal ske” på hebraisk.

?
• Hvilket af ønskerne i
Fadervor er det vigtigste? Begrund jeres svar.
• Hvilket ønske er det
mindst vigtige?
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