Faderen

1.

For dig, der kan lide
at kloge den og filosofere

Faderen
Asbjørn Hyldgaard

Temaintroduktion
(læses højt eller formidles med egne ord til gruppen)
Jeg har tolket temaet i den retning, at jeg vil udforske forholdet mellem Gud og
Fader i kristendommen. Jeg har taget udgangspunkt i Fadervor og Trosbekendelsen, og på den måde vil jeg forsøge at inspirere til fornyede overvejelser over disse
to centrale kristne tekster. Desuden vil jeg gerne rokke ved de mange forestillinger, om Gud Fader er foranderlig eller uforanderlig?
Jeg foreslår, at vi slutter aftenen af med en traditionel andagt, hvor man efter snak
om Fadervor og Trosbekendelsen måske fornemmer noget nyt ved disse to ellers så
kendte tekster.
1)	Én måde at se på kristendommen på er at betragte Jesu liv og hans handlinger
som et forsøg på at vise, hvordan forholdet mellem Gud og mennesker kan
være. Gud ønsker at være sammen med og tæt på hvert eneste menneske.
Men for jøderne på Jesu tid havde Gud karakter af noget fjernt, som kun måske kunne bevæges til at gribe ind i en troendes hverdag. Jesus gør op med den
forståelse. Gud er ikke noget fjernt, men har derimod altid villet være mennesker nær og ønsker at være en levende og virkningsfuld virkelighed for mennesker.
2)	Guds nærhed findes i to meget centrale tekster i kristendommen – nemlig i
Fadervor og Trosbekendelsen. Alene titlen i Fadervor signalerer dette. At vi
kan kalde Gud for far, viser os nærheden mellem Gud og mennesker, som man
på Jesu tid ikke havde set før. Forholdet mellem far og barn er noget nært og
afgørende vigtigt for barnet – men interessant nok også for faderen. En far er
aldrig upåvirket af, hvordan det går barnet, ligesom han altid ønsker at hjælpe
barnet – også når barnet ikke tror, at det behøver hjælp. Heri ligger styrken i
billedet af Gud som far – nemlig i det gensidige afhængighedsforhold. Man
kunne sige, at salmelinjen: „Gud er gud om alle mand var døde“ simpelthen
ikke er dækkende for gudsforholdet, fordi Gud røres og forandres af menne-
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skers valg og handlinger. Salmelinjen antyder det modsatte, nemlig at Gud er
upåvirket og uforandret af menneskers situation, men det er han ikke – han
påvirkes ligesom en far af barnet og forandres af det.
3)	Allerede i de første ord i Fadervor forsøger bønnen at overvinde afstanden mellem Gud og mennesker, når den lyder: Du som er i himmelen, komme dit
rige. Her beder vi om, at Guds rige må vinde frem her hos os og på den måde
gøre Gud nærværende. Vi forudsætter, at Gud findes i Guds rige, og at det er
ønskeligt for os mennesker at være nær ved ham. Senere i Fadervor står der:
Ske din vilje som i himmelen således også på jorden – hvor vi beder om, at
Guds mening med vores liv må blive til virkelighed. Hvis Gud har skabt os, så
må han også vide, hvad vi skal og bør gøre i vores liv. Guds ønske om at være
med i vores liv skal også ses som en mulighed for at finde ud af, hvad der er op
og ned i vores eksistens.
4)	Trosbekendelsen er meget anderledes end Fadervor. For det første er det ikke
en bøn, men en bekendelse af, hvad vi tror på, og hvad indholdet af den tro er.
Trosbekendelsen forsøger kort – eller i hvert fald rimeligt kort – at forklare
Guds historie og deri forholdet mellem Gud og menneske. Når Gud lader sig
føde på jorden som Jesus, er det netop et udtryk for, at Gud ønsker at nedbryde afstanden mellem sig selv og mennesker. I Jesus bliver Gud et helt menneske, så vi kan forholde os til ham i hans menneskelige liv. De fleste vil nok
også have nemmere ved at forstå, hvem Gud er, når de hører om Jesu liv. I
Jesus møder vi Gud i almindelige og ekstraordinære situationer – og i alle
tilfælde i menneskelige situationer, som vi kan relatere til.
5)	Hvor Trosbekendelsen forklarer, hvordan Gud forsøger at mindske afstanden
til mennesker ved at vise sin menneskelighed, så overkommer Fadervor afstanden ved simpelthen at forudsætte, at Gud hører bønnen og reagerer på den.
Det er en afgørende forskel mellem bøn og bekendelse – bekendelsen bekender troen over for andre mennesker og forklarer den, hvorimod bønnen udelukkende retter sig mod Gud og bliver en slags samtale imellem den bedende
og Gud. Hvem er Gud eller Faderen så? Fadervor fortæller os, at Gud er den,
der vil være en far for os og være en levende og virksom del af vores liv. Trosbekendelsen lægger vægten et andet sted, når den fortæller os, hvem Faderen
er. Her får vi at vide, at Faderen kender vi gennem Sønnen. I Jesu liv kan vi se,
hvem Gud er.

Faderen

Aktivitet
(læses højt eller formidles med egne ord til gruppen)
• A
 rbejdsspørgsmålene er tænkt som et udgangspunkt for samtale og diskussion. Diskussion foregår bedst i grupper a fire til seks personer, men kender
deltagerne hinanden godt, kan antallet af gruppemedlemmer reduceres.
• D
 et er vigtigt, at der er god tid til at tænke sig om, så overvej, om der først
skal gives et par minutter til at overveje spørgsmålene inden diskussionen.
Specielt de tænksomme typer kan have fordel af dette, for ellers risikeres det,
at de aldrig kommer til orde.
• S kriv spørgsmålene op på en tavle eller power-point – det holder fokus i diskussionen.
• S tryg hellere nogle spørgsmål i stedet for at haste igennem dem. 3) og 4) kan
udelades.
• E
 n god diskussion foregår bedst, hvis deltagerne ikke bliver for personlige.
Det kan nemlig være svært at fortsætte samtalen efter en person, som netop
har ytret en meget personlig trosoplevelse. Det kan være svært helt at undgå,
men fornemmer man, at samtalen står i stampe, kan man gå videre til et nyt
spørgsmål.
1)	Er Gud fjern eller nær?
I hvilke situationer føles Gud fjern? Eller nær?
2)	Er der forskel på den Gud, som man tror på som barn, og den Gud, man tror
på som voksen?
Kan det være rigtigt, at Gud forandrer sig, når vi forandrer os?
3)	Kommer vi tættere på Gud, når vi beder Fadervor?
Giver det mening at tale om Guds vilje i vores liv?
4)	Kender vi Gud andre steder fra end gennem Jesus?
Hvilken situation eller lignelse fra Jesu liv fortæller bedst, hvem Gud er?
5)	Mindsker Fadervor afstanden mellem den, der beder bønnen, og Gud?
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En god diskussion slutter jo aldrig, men fastsæt et sluttidspunkt, så kan de, der vil,
snakke videre senere.

Andagt

Faderen

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige
kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Pause
Amen.]

(læses høj eller formidles med egne ord til gruppen)
Sang: 164 „Levende tro“
Andagten kan indledes og afsluttes med musik. Det skal være rolig og afslappende musik, som kan afspilles eller spilles på klaver. Hvis der ikke er mulighed
for det, kan man i stedet synge.
Musik eller sang
Læsning: Luk 11,5-13; Om bønhørelse
Sang: 162 „Den Gud, der skabte lyset“
Trosbekendelsen.
	[Siges enten af alle stående eller af andagtsholderen alene. Hold pause efter
hver del, så der bliver tid til at tænke over, hvad bekendelsen siger. Pausens
længde kan f.eks. vare så længe, som det tager at sige det netop sagte tre
gange. Husk at gøre opmærksom på det, hvis trosbekendelsen siges i kor.]

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
	Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Pause
	Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn,
vor Herre, som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet, nedfaret til
dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde.
Pause

Bøn:
Kære Gud
Tak for, at du er vores far, og at du holder ved os – også når vi føler os alene.
Tak for din søn, som har lært os dig at kende og lært os Fadervor.
	Giv os dit nærvær, så vi tør vove os ud i det liv, der kan være hårdt og gøre
ondt.
	Og giv fred, når vi skal sove, så hver morgen kan blive en ny dag med et nyt
syn på os selv og andre.
Fadervor bedes i kor.
Afsluttende musik eller sang
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