DUKKETEATER OM
FADERVOR
Emne: Fadervor
Personer: d = dukken, v = den voksne og p = præsten
d: Du___________(v). Jeg forstår altså ikke ret meget
af det der Fadervor. Jeg forstår slet ikke hvorfor man
siger “Fader vor”... hvad betyder de ord egentlig?
v: Hmmm, det ville nu have været rart, hvis vi havde
haft en præst til at hjælpe.
d: Kan vi ikke ordne det? Jeg har det. Jeg vil ringe til
præsten... Mon han er hjemme?

dig selv, fx en myre... så må du kigge op, hvis du
skal “se” noget, der er større end dig. Gud er større.
Gud er så stor, ja, det største man kan forestille sig.
Derfor må han fylde hele himmelrummet, og vi siger
“du som er (bor) i himmelen.”
d: Det næste, man siger, er: “Helliget blive dit navn”.
Det betyder vel, at man ønsker, at Guds navn skal
blive ved med at være helligt?
p: Ja, lige præcis. Hvad så med det næste: “Komme
dit rige”? Hvis rige tror du, der tænkes på?

p: Hej, det er _____________.
d: Hm... Guds rige måske?
d: Hej, det er__________. Jeg har et problem. Jeg
forstår ikke ret meget af det, der står i Fadervor. Fx
forstår jeg ikke ordet “Fadervor”. Kan du hjælpe mig?
p: Ja, jeg kan da prøve. Fadervor betyder vor fader.
d: Men så siger man: “Du som er i himlene”! Min far
er da ikke oppe i himlen. Det er altså lidt mærkeligt.
p: Jamen, det er jo heller ikke din biologiske far, du
beder til i bønnen. Det er til Gud.
d: Nå, men hvorfor siger man så “far” til ham?
p: Fordi han er sådan, som drømmen om en god far
er; én, der kan lide sine børn, ja ligefrem elsker og
passer på dem. Gud vil være sådan en far for os. I
dåben bliver vi hans børn, og han bliver vores far.
d: Jamen, bor Gud i himmelen, siden man siger: “du
som er i himmelen”?
p: Ja, også der. Gud er over det hele. Når vi siger: “du
som er i himmelen”, er det også for at huske at det
ikke er far inde i lænestolen, vi kalder på.
Gud er stor og større end alt andet. Ligesom du må
kigge ned, når du skal se noget, der er mindre end
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p: Ja, det er lige ud ad landevejen. Vi beder om, at
Guds rige må komme ...at alle folk må blive kristne
og vil have Gud som konge i deres liv.
d: “Ske din vilje på jorden, som den sker i himlene”.
Hvad betyder det så?
p: Vi beder om, at det må være lige så rart og dejligt
på jorden, som vi forestiller os, det er i himmelen.
Om en jord uden krig og vold og den slags.
d: “Giv os i dag vort daglige brød”. Hvorfor skal vi
bede om det, når vi har nok at spise hver dag?
p: Fordi det ikke er alle på jorden, der har det lige så
godt som os. Vi beder om, at alle må få nok at spise
hver dag. Men “... dagligt brød” er mere end det. Det
er også dagligt at have venner, en seng at sove i,
mulighed for at komme i skole, have voksne, der kan
lide én osv. Det, vi har brug for, så vi kan få en god
hverdag.
Bønnen viser os, at vi gerne må bede Gud om ting og
problemer, der hører dagligdagen til. Han vil hjælpe os.
v: “Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore
skyldnere”. Det forstår jeg ikke et pluk af.
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p: Heller ikke hvis jeg minder dig om noget med
Morten?
d: Ham gider jeg altså ikke snakke om. Han er bare
for dum!

p: Ja, det er ikke en bøn, men man bekræfter, at
Gud har Riget og magten. Det betyder, at Gud er
stærkere end alle både mennesker og Djævelen. Det
er Gud, der kan og skal bestemme alt.
“Æren” er det samme som at råbe “Hurra” for Gud.
At sige tak til Gud. “ ...I evighed” betyder for altid.

p: Var der ikke noget med, at han engang lånte en
bold af dig?

d: Hvad så med “Amen”?

d: Jo, og den ødelagde han fuldstændig - ham
dumme Morten. Det tilgiver jeg ham aldrig.

p: Det betyder: “det står fast”. Jeg er sikker på, at
Gud har hørt min bøn, og at det, som jeg har bedt
for, nu er i Guds hånd. Han må bestemme.

p: Så, så - små slag. Det er jo lige præcis det, det
handler om. “Forlad os vor skyld, som også vi
forlader vore skyldnere”. Det betyder altså, at vi
beder Gud om at tilgive os, ligesom vi tilgiver andre.
Så det må vi huske at gøre ...ikke også_____?

d: Det var en ordentlig mundfuld. Jeg vil prøve at
huske det, næste gang jeg beder Fadervor. Tak for
hjælpen, præst.

d: Nu må vi vist hellere se at komme videre. “Led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde”. Betyder
det, at Gud vil ledes os ind i fristelsen?
p: Nej, dog ikke. Det betyder, at vi beder Gud om
hjælp til ikke at blive ledt ind i fristelsen.

p: Det var så lidt. Du må endelig ringe igen en anden
gang, hvis du har brug for en præst.
d: Det kan godt ske, jeg gør det. Farvel.
p: Farvel med dig
(begge lægger røret på)

d: Hvad er fristelse egentlig?
p: Ja, hvad kunne du fristes til?

d: Hvad siger du så... er du blevet klogere?
v: Ja, det er jeg da - hvad med dig?

d: Hummm!
p: Vi kunne jo også spørge børnene. Hvad kunne I
fristes til? (Slå, stjæle, være onde, drille osv.)?

d: Nu har jeg i alt fald fået en masse at tænke over,
når jeg kommer hjem i mit skab.
v: Okay... så kan jeg fortsætte snakken om bøn en
anden gang.

v: Hvad er “det onde”?
p: Det er de ting, vi ikke bryder os om. Når vi er
bange for noget, fx overfald ...ja, det kan være
mange ting.
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d: Hmmm! “For dit er riget, magten og æren i
evighed”. Hvad betyder det?
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