FADERVOR
lad være med at afbryde mig Herre, jeg beder!!
M: Fadervor, du som er i himlen
G: Ja.
M: Lad være med at afbryde mig, jeg beder.
G: Men du kaldte på mig.
M: Kaldte på dig? Nej det gjorde jeg ikke. Jeg er ved
at bede; ”Fadervor” du som er i himlen”.
G: Nu gjorde du det igen!
M: Gjorde hvad?
G: Kaldte på mig! Du sagde ”Fadervor du som er i
himlen”. Her er jeg, hvad har du på hjerte?
M: Men jeg mente ikke noget med det. Ser du jeg
beder bare en bøn for dagen.
Jeg siger Fadervor. Det får mig til at føle mig godt
tilpas, næsten som når jeg har gjort et stykke
arbejde.
G: OK fortsæt.
M: Helliget blive dit navn!
G: Stop! Hvad mente du med det?
M: Det betyder - det betyder - du godeste, jeg ved
ikke hvad det betyder.
Hvordan skulle jeg vide det? Det er bare en del af
bønnen! Forresten hvad betyder det?
G: Det betyder æret, godt og vidunderligt.
M: Aha! Det giver mening. Jeg har aldrig før tænkt
på hvad ”Helliget” betyder. Komme dit rige, ske din
vilje på jorden, som den sker i himlen.
G: Mener du virkelig det?
M: Selvfølgelig, hvorfor skulle jeg ikke det?
G: Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
M: Gøre? Ingenting! jeg syntes bare det ville være
godt, hvis du fik alt hernede under kontrol, ligesom
du har deroppe!
G: Har jeg kontrollen over dig?
M: Tja, jeg går da i kirke!
G: Det var ikke det, jeg spurgte dig om! Hvad med
din missundelse? Og dit dårlige humør? Du har
virkelig et problem der! Og så den måde du bruger
dine penge på - du bruger dem allesammen på dig
selv! Og hvad med den salgs bøger du læser?
M: Lad være med at hakke på mig. Jeg er vel ligeså
god som andre mennesker?
G: Undskyld! Jeg troede du bad om, at min vilje måtte ske? Hvis det skal praktiseres, må det begynder
med dem, som beder om det! Dig for eksempel!
M: Nå ok! Det kan godt være jeg har et par problemer! Nu du siger det, kunne jeg sandsynligvis også
nævne flere!
G: Det kunne jeg også!
M: Jeg har aldrig tænkt særligt meget på det før nu,
men jeg ville faktisk gerne af med nogle af de ting.
Jeg vil gerne være virkelig fri!
G: Godt, nu begynder der at ske noget. Vi skal samarbejde du og jeg. Det er helt sikkert, vi kan vinde
nogle sejre. Jeg er stolt af dig!
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M: Ved du hvad Herre! Jeg er nødt til at slutte her.
Dette har varet meget længere end det plejer. ”Giv
os i dag vort daglige brød”.
G: Det er godt du husker at bede om brødet, men
husker du også at dele med dem, der intet har?
M: Hov, hov! vent lidt! Hvad er det her? ”Kritikdag”?
Her er jeg ved at gøre min religiøse pligt, og pludselig bryder du ind, og minder mig om alle mine fejl!
G: Det er farligt at bede. Det kan ende med at du
bliver forvandlet. Det er det jeg prøver at sige til dig.
Du kaldte på mig, og her er jeg! Det er for sent at
standse nu. Bliv ved med at bede! Jeg er interesseret i den næste bøn ...
(pause)
fortsæt.
M: Jeg er bange
G: Bange? for hvad?
M: Jeg ved hvad du vil sige!
G: Prøv bare!
M: ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore
skyldnere”
G: Hvad med Jacob?
M: Jeg vidste det! Jeg vidste du ville nævne ham!
Men Herre han har løjet om mig, og snydt mig for
nogle penge. Han har aldrig betalt de penge, som
han skylder mig! Jeg har svoret at han skal få det at
mærke!
G: Men din bøn, hvad med din bøn?
M: Jeg mente det ikke!
G: Tja, i det mindste er du ærlig. Men det er ikke rart
at bære den byrde af bitterhed indvendig, vel?
M: Nej, men jeg skal nok få det bedre, såsnart jeg
får fat på Jacob!
G: Det får du det ikke bedre af. Du får det værre!
Hævnen er ikke sød! Tænk på hvor ulykkelig du allerede er. Men jeg kan forandre det hele!
M: Kan du? Hvordan?
G: Tilgiv Jacob. Så vil jeg tilgive dig! Så bliver hadet
og synden Jacobs problem og ikke dit. Det kan godt
være du mister dine penge, men måske vinder du
Jacob.
M: Herre, jeg vil prøve. Men du må undskylde mig.
Jeg er nødt til at standse nu, jeg skal afsted. Det kræver meget virkelig at bede. Men jeg føler du har ret.
Men det er en mærkelig tanke. At bede til en
levende Gud, som virkelig er der. Så jeg vil prøve at
tale lidt mere med dig en anden gang!
Hej sålænge!
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