Verdens største bøn

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore
skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.



Flaske bøn - fyld flaksen
"Far, jeg ved at du er min omsorgsfulde, kærlige,
himmelske far.
Du er over alt og vil passe på mig i dag fra din
trone i himlen.
Lad din herlighed blive set i alt, hvad jeg foretager
mig i dag. Jeg ønsker at din gode vilje skal finde
sted i alle mine tanker og handlinger i dag.
Sørg for alle mine behov i dag - åndelige, fysiske,
økonomiske."



Flaske bøn - tøm flasken
"Far, dit herredømme i himlen rækker ned til os her
på jorden. Lad din herlighed blive set i min vens liv.
Lad dit rige komme i min vens liv og legeme i dag.
Det daglige brød som du dagligt sørger for til os
og det gælder også det at have et sundt legeme, så
vi kan gøre din vilje, så jeg beder dig, giv min ven
et sundt legeme i dag.
Tilgiv min ven, som han tilgiver andre.
Lad ham ikke blive fristet til at vende sig fra dig,
hans helbreder, på dette tidspunkt, hvor han er i
nød.
Beskyt ham mod de magter og myndigheder, der
vil skade ham. "



Flaske bøn - tøm flasken
”Jeg har virkelig problemer med den og den…. Han
har overskredet mine grænser igen og igen. Han er
langt ude over sit eget territorium og langt inde på
mit. Alligevel tilgiver jeg ham, Herre, ligesom du
tilgiver mig, når jeg overskrider andres grænser.”



Flaske bøn - tøm flasken
”Herre, dette ligner ikke dit rige. Det er had, ikke
kærlighed, der regerer der, og det er ikke rigtigt.
Lad dit riges herredømme blive set lige nu i den
situation, og lad de mennesker føle kærlighed,
sådan som jeg ved, det er din vilje."



Vor Fader, som altid nær.



Kom med dit rige og lad din gode vijle ske



Tak at du vil sørge for mine behov – føde, krop



Tilgiv mig og hjælpe mig at tilgive



Led mig udenom det onde og afslør

”skumfiduserne”


Dit er riget, magten og æren.

:Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn:
:Komme dit rige, ske din vilje
som i himlen således også på jorden:
:Giv os i dag vort daglige brød:
:Forlad os vor skyld, som også vi forlader
vore skyldnere:

:Led os ikke ind i fristelse:
:Fri os fra det onde. Dit er Riget og magten
og æren i evighed:

