
SÅDAN BEDER DU FADERVOR PÅ KRISTUSKRANSEN 
 
Gudsperlen:  
”Vor Far, du som er i himlene.” 
Gud er skjult for os, men alligevel er han nær ved os. Gud er overalt og i alt. Gud har skabt himlen og jorden. Gud er 
lys og fred og glæde. 
 
Jegperlen:  
”Helliget blive dit navn” 
Gud har skabt mennesket i sit billede, og det er os, der skal være med til at gøre Guds navn elligt på jorden. Vi er 
Guds hænder i verden. Derfor beder vi denne bøn sammen med jeg-perlen. 
 
Dåbsperlen: 
 ”Komme dit rige” 
I dåben har Gud gjort os til sine børn og begyndt sin gode gerning i os. Vi er en del af Guds rige, og vi kan være 
medarbejdere på Guds plan og på udbredelsen af Guds rige på jorden. 
 
Ørkenperlen:  
”Ske din vilje som i himlen, således også på jorden” 
Vores liv kan føles som en ørkenvandring. I ørkenen er der øde og goldt. Vi kan bede Gud om, at hans gode vilje må 
slå igennem her på jorden. Himmeriget kan være til stede midt iblandt os, selv i ørkenen. 
 
Bekymringsløshedsperlen:  
”Giv os i dag vort daglige brød” 
Vi kan lægge vores liv i Guds hænder i tillid til, at han vil os det godt. Der er ting i livet, der er vigtigere end det 
materielle. Evangeliet giver os lov til at være ubekymrede og stole på Gud. 
 
Kærlighedsperlen I:  
”Og forlad os vores skyld” 
Som mennesker kommer vi gang på gang til at såre vores nærmeste og gøre ondt imod dem. Derfor har vi brug for 
Guds tilgivende kærlighed for at vi kan leve. 
 
Kærlighedsperlen II/ hengivelsesperlen:  
”Som også vi forlader vores skyldnere” 
Ligesom vi har brug for Guds tilgivelse, så har vi også brug for hinandens tilgivelse. Gennem Guds tilgivelse kan vi få 
mod og styrke til at tilgive hinanden. Vi beder her om, at vi må blive bedre til at række Guds kærlighed videre til 
andre.  
 
Nattens perle:  
”Og led os ikke ind i fristelse” 
Når livet gør ondt, og alt ser sort ud, kan det være svært at tro, at Gud er til. Fristeren hvisker: ”Vær din egen Gud, gå 
din egen vej, Gud har svigtet dig, du har ikke brug for Gud”. Vi kan bede til Gud om ikke at falde i fristelse og ikke 
tabe troen. 
 
Opstandelsesperlen:  
”men fri os fra det onde” 
Efter natten kommer der en morgen, hvor lyset overvinder mørket. Kristus stod op af døde og overvandt det onde og 
mørke. Kristus frelser os fra det onde. 
 
Gudsperlen:  
”For dit er Riget og magten og æren i evighed. Amen” 
Vi hører Gud til og tror, at han har magten til at lade sin vilje om det gode bryde igennem, at han er almægtig og god. 
 
 
 


