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HEMMELIGHEDSPERLERNE
De næste tre perler hører sammen. De er mindre end de andre perler i kransen, den ene er
grøn, mens de to andre er hvide med et skær af perlemor. Det er hemmelighedsperlerne.
Hemmeligheder kan være gode. En overraskelse eller vores inderste ønsker og drømme.
Det er dem, vi gerne deler med en god ven, som ikke siger det videre til andre. Dem kan vi
dele med Gud.
Men hemmeligheder kan også være tunge at bære på, så de bliver boende i vores hjerter
som små skarpe sten. Sorg, skyld, skam. Dem kan vi også dele med Gud.
Og så er der de hemmeligheder, der bor så dybt i vores hjerte, at vi selv har glemt, de
findes. Dem kender Gud også.
Vi kan gemme vores hemmeligheder i perlerne. Så deler vi dem kun med Gud. I Bibelen er
der en salme, hvor der står om hemmelighederne:
Herre, du ser ind i mig, ser alt af mig.
Du ved, hvornår jeg sætter mig og rejser mig,
på lang afstand kan du se, hvad jeg tænker.
Du ved, hvor jeg går, og hvor jeg hviler mig,
du ved, hvor jeg går hen.
Forfra og bagfra omslutter du mig,
du holder din hånd over mig.
Det er for vidunderligt for mig at forstå,
det er alt for stort at forstå.
Den grønne perle er for diakoni (tjeneste for andre) og klima. Den minder os om at tage
ansvar for hele skaberværket og passe på jorden, sådan som Adam og Eva skulle i Guds
have, dengang verden blev skabt.
Grøn Kirke Gruppen er en arbejdsgruppe med deltagere fra flere forskellige kirker i
Danmark. Grøn Kirke Gruppen tager initiativ til projekter og videreformidler tiltag i
medlemskirkerne og henter også inspiration fra andre lande.
Næste gang du er i kirke, kan du spørge graveren eller kirketjeneren om, hvordan vi er
Grøn Kirke her hos os.

