
 
Gruppe opplegg.  
 
O Lord want you give me… 
 
En viktig del av Bergprekenen er der Jesus underviser om å be i Matteus 6: 9-13. Han ber oss 
be: 
Vår Far i himmelen! 
 La navnet ditt helliges 
10 La riket ditt komme.  
La viljen din skje på jorden slik som i 
himmelen.  
11 Gi oss i dag vårt daglige brød, 
12 og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir 
våre skyldnere. 
13 Og la oss ikke komme i fristelse, men 
frels oss fra det onde. 
For riket er ditt og makten og æren i 
evighet. 
Amen. 
 
Det spesielle med denne bønnen er at den i sin helet handler mer om Gud og oss enn om 
meg og mitt. Det er en kollektiv bønn. Når vi ber Vår Far. La ditt navn holde hellig. Er Han vår 
Far, er vi hans familie, hans barn. Det gir oss en rett i identitet. Vi ber hans Havns skal 
holdes hellig. Det er hans navn som skal bli stort og opphøyes, ikke vårt. Det er gjennom 
lydighet vi kan være til glede for vår Far. Han er ikke bare Far han er også Konge og Herre i 
sitt rike. Vi er underlagt hans Kongerike og det gir oss autoritet og når vi lyder han, gir han 
oss den kraft vi trenger. Gud gir det han krever.  
 
Gi oss i dag vårt daglige brød. Ordet Oss handler både om at vi ber Gud at det gjennom oss 
skal bli nok til alle. Det må skje en rettferdig fordeling. Ingen fred uten rettferdighet. Timothy 
Keller sier: “It is generosity that Heals the world”. Men for de kristne handler det også om at 
det skulle være nok i vårt nære oss: Fellesskapet og menigheten. De første kristne lærte å gi 
«Første dag i uken». I tidligere brev ut til menighetens medlemmer skrev vi hva vi tenker 
som ledere i menigheten i forhold til å gi:  
 

• Gi først og regelmessig i forhold til inntekt og formue og bruk det som er igjen.  
• Herren ser til hjertet. Gi med glede i takknemlighet for alt han har gitt deg.  
• La din primære givertjeneste gå der du har din «åndelige familie, ditt hjem».  
• 10% er et veiledende prinsipp, men ingen lov. Alt hører Herren til, han forsørger deg.  

 
Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Synd er ikke bare noe individuelt. Synd er 
kollektivt. Synd ødelegger familier, fellesskap, byer og nasjoner. Derfor var det naturlig for 
Israels folk å be om kollektiv syndsbekjennelse. VI HAR SYNDET. Utilgivelse skaper alltid 
skille. Det ødelegger relasjon. Synden vår ødela relasjonen mellom Jesus og han Far på 
korset.  
 



Led oss ikke inn i fristelse men Frels oss fra det ondet. Vi er ikke lenge som får uten Hyrde. 
Vi har fått en Hyrde og blitt en del av en flokk. Ledelse og beskyttelse handler om å forbli i 
flokken og ha ører som hører Hyrden. Jesus er ikke bare «hodet for menigheten», Han er 
også kroppen. Og det er i han (hode og kroppen) som alle visdommens og kunnskapens 
skatter er tilstede. Det er når vi lever i lyset i kroppen vi unngår mange fristelser og han 
frelser oss fra det onde.  

 
Noen viktige spørsmål: 
- Når du hørte talen og leser det som står over. Hva talte til deg spesielt?  
- Hvordan kan bønnen i Fader være med å hjelpe deg i ditt bønneliv? 
- Hva vil du beskrive at din Identitet (Far) og lydighet (Hellige ditt navn) preger ditt vanlige 

hverdagsliv. 
- Del erfaringer av tilgivelsens kraft i deres eget liv. Erfaringer fra ekteskap, relasjoner, 

familie osv. Hva har skjedd når dere har tilgitt. Hva har skjedd når dere har ventet med å 
tilgi og ordne opp i relasjonen?  

- Å høre fra Hyrden og forbli i flokken er nøkkel for å bli ledet av Gud og unngå fristelser. 
Gud kaller oss til å leve i lyset med hverandre. Fortell hvordan dere har erfart dette i 
eget liv.  
 

Når du står opp om morgenen kan du be:  
- Takk for jeg er ditt barn (Identitet), hjelp meg til å være til glede for deg og lyde deg.  
- Takk for at du er konge og herre, Hjelp meg til å høre fra deg idag og gjøre det du sier.  
- Takk for at du gir oss det vi trenger. Hjelp meg til å gi hva andre trenger idag. Hjelp meg 

til å være generøs og raus i møte med mennesker.  
- Takk for din store tilgivelse og vis meg om jeg har noe mot noen andre. Hjelp meg til 

hver dag å leve forsont med alle mennesker rundt meg.  
- Takk for din ledelse og beskyttelse. Hjelp meg til å ta imot den idag gjennom å prioritere 

å være en del av flokken og lytte til deg som hyrden, gjennom fellesskapet, ordet og 
bønnen.  

- Ditt er riket, din er makte og æren i alle evigheter.  
 

 


