Perlerne i Kristuskransen:
• Gudsperlen (Guld)
Tro, forundring og tillid til Guds eksistens. Når Gud er der, så er ingenting længere ligegyldigt, håbløst
eller meningsløst. At takke Gud, fordi han er her.
” Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden til evigt liv for
intet.” (Johannes’ Åbenbaring 21,6)
• Stilhedsperlerne
Plads til at ånde ud, tænke efter, blive i stilheden, til at vente og lade tankerne løbe.
• Jeg-perlen (Perlemor)
Takke for at du er skabt i Guds billede. Ethvert menneske er som en perle for Gud. Enestående og
værdifuld. Det er du også!
• Dåbsperlen (Hvid)
Kaldes også overgivelsesperlen. Som børn stoler på deres forældre, stoler vi på Gud. I dåben fik vi Gud
som far og Jesus som bror. Denne perle skal hjælpe os med at have tillid til Gud.
Huske os på, at vi er hans børn. Som da Jesus blev døbt og det lød fra himlen: ” Du er min elskede
søn, i dig har jeg fundet velbehag!” (Luk 3,22)
• Ørkenperlen (Sandfarvet)
Fordi livet en gang imellem kan være ørkesløst og svært. Der er så meget, der modsiger troen, og der
er så mange steder vores opmærksomhed kan flygte hen.
Som Jesus kæmpede i ørkenen må vi også kæmpe.
• Bekymringsløshedsperlen (Blå)
Ved hjælp af denne perle skal vi lære, at Gud vil os det bedste – og at han bedre en os ved, hvad der
er godt for os. Derfor skal vi øve os i ikke at bekymre os. Øve os i at tro på, at vi er i hans hænder.
Perlen har himlens farve, for: ” Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og
jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?” (Matt 6,26)
• Kærlighedsperlen – Guds (Rød)
Den første røde perle er den kærlighed, du får. Kærligheden fra Gud, kærligheden fra din familie og
dine venner. Det er den kærlighed, du lever af. Derfor takker vi for den.
” For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tro på ham ikke skal
fortabes, men have evigt liv.” (Joh 3,16)
• Kærlighedsperlen – min (Rød)
Den anden røde perle er den kærlighed, du giver. Kærligheden får du og kærligheden skal du give
videre. Giv den til dem, der har brug for den. Se dem, der har brug for din kærlighed og
opmærksomhed.
Denne perle skal hjælpe os med at være mod andre som vi vil, at de skal være mod os.
• Hemmelighedsperler (Perlemor)
Dine helt egne perler. Her kan du dele dine hemmeligheder med Gud: dine drømme, din
længsel, din skyld – alt det som du ikke kan dele med nogen anden.
Men du kan også tænke på og bede for for dem, du holder af eller for noget du ønsker for dig selv eller
andre.
• Nattens perle (Sort)
Livet kan være sort. Hvis vi er ensomme, ikke føler os gode nok eller er bange for, at ingen kan lide os.
Eller hvis vi har mistet nogen og hvis vi savner.
Men husk: Gud er også dér, hvor der ikke synes at være noget lys. Han gik selv i døden. Derfor hører
mørket også med i vores liv med Gud.
• Opstandelsesperlen (Hvid)
Gud her besejret døden med Jesu opstandelse ligesom han hver dag besejrer mørket, når solen står
op. Den hvide perle er håbets perle.
• Gudsperlen
Kredsen er sluttet. Du vender tilbage til udgangspunktet, men måske med et ny syn på den verden, du
er i. For nu tør du tro på, at Gud går hele vejen med dig.

