indtryk pA de fsrste kristne, sA
stort, at det blev gengivet pA
grask i vort Nye Testamente.
Ja, netop fordi JesuspA en ene
stAende m6de kunne kalde
himmelens Gud for far, kan vi
ogsd gore det i tro pd ham.

Af Kai Kjer-Hansen
SA SKETE det igen. Forst
badjeg, sd de andre, og da den
sidste var fardig, sagde jeg
"Fader Vor((rog da jeg havde
sagt det, kom de andre med pA
ordene:"du som er i Himlene..
Det sker sAofte, at vi nesten
har accepteret, at det skal vare'sAdan.At det kun er den, der
leder en fellesbsn, der skal have lov til at sige 'Fader vor(.
Og sA mA de andre nojes med
at henge p6. De andre, som pA
denne mAde bliver frarsvet de
vidunderlige indledningsord i

den bsn, som Jesus selv har
lart os.
Vel kan vi da bede Fadervor
for os selv og pA den mAde fd
lov til at udtrykke disse vidunderlige ord pd vore egne leber.
Men det er nu en nsdlssning,
fordi Fadervor jo er tankt som
en fellesbon. Rigtignok: Gud
er min far. Alligevel lrrerteJe
sus ikke sine disciple at begynde bsnnen med et,,Fader min,,.
Der ligger noget stort i det forhold, at vi i fellesskab kan sige
"Fader vor{(.
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Derfor er det bAdeargerligt
og en uskik, dersom det kun er
den. der leder fallesbonnen Fadervor, som fAr lov til at sige
"Fader vor(. Det generer i
hvert fald mig at blive frarovet
disse vidunderlige ord.
Der ligger et helt evangelium i disse to almindelige ord.
Jesus selv henvendtesig til sin
himmelske far med udtrykket
,'abba". Det er et aramaisk ord
som Abenbarthar gjort et stort

DIRIGENTEN satter ikke sit
orkester igang uden fsrst at
have givet et par signaler. TVspeakeren giver hver aften
nogle ,,opgange( og ,rnedgange,., sAledesat vi pejles rigtigt
ind pA det, der nu skal behandIes. Uden besver klarer vi
"nedgangen" fra Fadervor.
Det sker med et,,Amen,,.Og vi
ved, hvornAr det skal komme.
,,Opgangen" til at bede Fadervor sammen skulle ogsA
kunne klares. Det kan sAmend
klares med den lille setning:
,,Hat os. nAr vi sammen beder

den bon, som du har lart os,,.
Eller lignende,,opgangerr.
SA ved vi, hvor vi er henne.
Og alle kan vi i bonnenfA lov til
at sige noget af det mest vid,
underlige, et lille menneske
barn kan trenkes at sige sam.
men med andre og til himme
lens og jordens skaber: Fadervor.
Mindre heldig er vist nok
,,opgangen":Alt, hvad vi nu
har glemt at bedeom, det inde
slutter vi i den bon, Jesus har
lart os".
Som om Fadervor skulle vere den sekundere bon. Vel er
den ej ! Det er jo ner,opden bon,
vi beder, nAr vi ikke kan bede.
Og ndr vi bederden sammen,
skal vi ikke frarsve hinanden
de vidunderlige ord: Fader uor.
Dertil kreves en rigtig "op
gang". Eller et praj fra 'diri
genten...

