SÅDAN BEDER DU

VELSIGNELSEN PÅ KRISTUSKRANSEN

Stilhedsperle I (mellem Gudsperlen og jegperlen):
”Herren velsigne os”
Gud har skabt mennesket i sit billede. Han er nærværende overalt – også i dit liv.
Stilhedsperle II (efter Dåbsperlen):
”og bevare os”
Gud har kaldt hver eneste af os til at leve i fællesskab med ham. Menneskets opgave er at leve i
overensstemmelse med hans vilje. Gud har ikke lovet os et let liv, men et godt liv.
Stilhedsperle III (efter Ørkenperlen):
”Herren lade sit ansigt lyse over os”
I livets ørkener føles det, som om alle beslutninger afhænger af os. Andre gange kan vi vove at
stole på, at alt ligger i Guds hænder, selvom Gud er skjult for os. Ved at stræbe efter at leve i
fællesskab med Gud kan vi lære ham og hans vilje at kende.
Stilhedsperle IV (efter Bekymringsløshedensperlen):
”og være os nådig”
Vi kan overlade vores liv i Guds hænder. Han har givet os livet. Vi ved, at vi gang på gang går
imod hans vilje. Men kan stole på, at han tilgiver os for Jesu Kristi skyld.
Stilhedsperle V (efter Nattens perle):
”Herren løfte sit ansigt mod os”
Natten, mørket og døden beskriver, hvordan menneskets liv ser ud, når det er skilt fra Gud. Gud
sendte sin søn til verden for at han kunne være sammen med os, sådan at vi kan få lov at leve i
fællesskab med Gud. Da Jesus døde og genopstod, vendte Gud sig til os og viste sit ansigt for os.
Stilhedsperle VI (efter Opstandelsesperlen):
”og give os fred”
Jesus Kristus led og døde for vores skyld, men han har besejret døden. Han har sonet vores
synder, så vi kan have fred med Gud. Når vi lever i fællesskab med ham, lever vi i fred.
Som afslutning tager vi fat om Gudsperlen. Gud er kærlighed, nåde, liv, og visdom. Vi siger i
vores hjerte: ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen

