Gudsperlen
Den rummer hele livet med alle dets nuancer. I Gud
bliver lyset til – mit omdrejningspunkt.
Først da jeg havde gennemlevet de 17 perler,
kunne jeg male Gudsperlen.
__________________
”Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,«
han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning
og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi
2. Kor. 4,6

ansigt.”

1. stilhedsperle
Jeg finder den indre ro og er helt og fuldt tilstede.
Den første sne daler, og jeg kan høre det
– forunderligt.
__________________
”Dine ord er en lygte for min fod,
et lys på min sti.”

Sl. 119,105

Jegperlen
Hvem er jeg?
Livet giver mig skrammer.
Hvad er meningen med det hele?
__________________
”Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans
nåde imod mig har ikke været forgæves.”
1. Kor. 15,10

Overgivelsesperlen /
Dåbsperlen
Der skal være barnedåb. Jeg bliver så glad, for dér
har jeg jo også været.
Nyt liv, som det spirende forår.
__________________
”»Den, der tager imod sådan et barn i mit navn,
tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager
ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt
mig.«”

Mark. 9,37

2. stilhedsperle
Lyset og naturen fylder mig med en usigelig glæde.
Jeg er helt varm indeni
– sådan vist nærmest lykkelig.
__________________
”… for hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset.”
Sl. 36,10

Ørkenperlen
Efterår, gråvejr. Intet lykkes, jeg føler mig helt alene.
Jeg har mest af alt lyst til at skrige højt.
Regnen stopper, og pludselig rammer lyset mig
gennem træernes gyldne blade.
__________________
”Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt
ud, Herre: bagfra og forfra indeslutter du mig, og du
lægger din hånd på mig.”
Sl. 139,4-5

3. Stilhedsperle
Helt alene.
Vesterhavet brager derude, men i klitten højt hævet
over det hele, falder tankerne til ro.
__________________
”Du hersker over det hovmodige hav, du dæmper
dets brusende bølger.”
Sl. 89,10

Bekymringsløshedsperlen
Midsommer. Månen lyser for mig gennem mit gamle
æbletræ. Jeg lever i evighedsnuet.
__________________
”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle
forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare
jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”
Fil 4,6-7

4. stilhedsperle
Advents lilla farve holdt op mod den spæde
gulgrønne. Som påskeliljen, lige inden den folder sig
ud.
Jeg er aldrig alene, men glemmer det ofte.
__________________
”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men
størst af dem er kærligheden.”

1. Kor. 13,13

1. Kærlighedsperle
Guds kærlighed til mig.
Morgenlyset strømmer ind ad vinduet. Jeg er
omfavnet af varme gyldne farver og lyset varmer
helt ind i sjælen.
__________________
”For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv.”

Johs. 3,16

2. Kærlighedsperle
Den kærlighed og omsorg, jeg giver andre.
Tør jeg gå gennem slåenkrattet og give mig selv fuld
ud?
__________________
”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.”
Gal. 6,2

1. Hemmelighedsperle
Hemmeligheden bliver mellem Gud og mig.
– Min længsel er skjult for omverdenens
nysgerrighed.
__________________
”Gud, du er min Gud, jeg søger dig, min sjæl tørster
efter dig, min krop længes efter dig i det tørre,
udpinte, vandløse land.”

Sl. 63,2

2. Hemmelighedsperle
Hemmeligheden bliver mellem Gud og mig.
– Tænk hvis nogen fortæller min historie videre uden
at ane, hvilken smerte det påfører mig.
__________________
”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg
giver jer ikke, som verden giver.
Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være
modløst!”

Johs. 14,27

3. Hemmelighedsperle
Hemmeligheden bliver mellem Gud og mig.
__________________
”Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.”
Johs 1,5.

Nattens perle / dødens perle
Jeg kan ikke mere … og har det ganske aldeles
rædselsfuldt.
Hvordan kommer jeg op til overfladen igen og ser
lyset?
__________________
”Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men
Herren kom mig til hjælp.”

Sl. 118,13

5. stilhedsperle
Mine tanker er ét stort kaos, og dog hører jeg
musikstykker inde i mit hoved. Forrådt og svigtet.
Nu forstår jeg, hvordan Beethoven fortsat kunne
komponere, da han var døv.
__________________
”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.”
Sl. 23,4

Opstandelsesperlen
Efter mørket er altid nyt lys. Erfaringer gør mig
stærkere, men også mere ydmyg.
Jeg er forundret over storheden, der gemmer sig
bag det vanskelige.
__________________
”Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.
Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra
evighed til evighed er du Gud.”

Sl. 90,1-2

6. stilhedsperle
Solen går ned og afslutter dagen i et fantastisk
farvespil. Livets udfordring er at finde balancen
mellem at handle og være til stede. En balance,
der kræver tid til eftertanke og refleksion.
__________________
”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader
mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille
vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad
rette stier for sit navns skyld.”

Sl. 23,1-3

