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Bed for børnene i 
Mellemøsten

Gud hører vores bøn uanset om vi 
bare sender et suk, eller vi beder 
en bøn med ord. Gud er altid vågen 
og klar til at lytte og hjælpe sine 
bedende børn. 
Er vi klar uanset hvor og hvornår 
til at bede?
Her kommer to forslag til at hvor-
dan man kan hjælpe sig selv, og 
børnene i klubben til at huske at 
bede for vores søstre og brødre i 
Mellemøsten. 

Lav et bede-armbånd
Muslimerne har deres armbånd 
for at huske alle navnene på Al-
lah.  Vi har en levende Gud at bede 
til, og alligevel glemmer vi så let 
at bede. Måske kan vi bedre huske 
det, hvis vi bruger et armbånd der 
minder os om bøn. 
Her er et forslag til at lave sit eget 
Kristus armbånd. Kristus arm-
båndet/kransen er opfundet af 
en pensioneret biskop i Sverige. 
Han hedder Martin Lönnebo. I kan 
bruge kransen når I beder Fader-
vor.

Tekst: Janne Bak-Pedersen

Når I beder Fadervor står hver 
perle for en bøn. Find jeres gamle 
perler frem og lav jeres helt eget 
Kristus armbånd. Bed Fadervor 
sammen i klubben ved at bruge 
perlerne. Eller introducer arm-
båndet på en forældredag. Så kan 
det måske være noget børnene 
kan gøre hjemme i familien. 
Fadervor er den bøn, Jesus selv 
lærte os at bede. Fadervor rummer 
alt det der er at bede for, også bør-
nene i Mellemøsten er inkluderet 
i fx ”ske din vilje”.
Her er en kort introduktion til 
hvordan Kristus-kransen kan 
bruges. Ved en gennemgang af den 
enkelte perle.

Gudsperlen (gylden) minder dig 
om lysets Gud. Han er grænseløs, 
uendelig og alligevel nær. Han 
fordriver alt mørke.
”Vor Fader, du som er i himlene!”

Stilhedsperlerne (6 aflange) sid-
der forskellige steder. De er tænkt 
som en hjælp til at minde dig om, 

at det er ok bare at være sammen 
med Gud, uden at sige eller gøre 
noget. Når du røre en af dem kan 
du tænke: Nu er jeg bare foran 
Gud. Gud er mig altid nær. 

Jeg-perlen (perlemor) minder dig 
om, at du er en uendelig værdifuld 
perle i Guds hånd. Det er ham der 
har skabt dig. 
”Helliget blive dit navn”. 

Dåbsperlen (hvid) handler om 
overgivelse/ at tage imod frelsen, 
vi er hans børn ved troen, dåben
”Komme dit rige”.

Ørkenperlen (sandfarvet) sym-
boliserer dage med tvivl, tørst og 
kampe – dit livs ørkenvandringer. 
Når det er svært at være dig. Jesus 
var også i ørkenen mens han le-
vede på jorden. Læs fx Lukas 4,1-13
”Ske din vilje som i himlen, såle-
des også på jorden”.

Ingen-bekymringer-perlen (blå) 
er den uendelige kilde af omsorg. 
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Den stiller din tørst. (livets vand). 
Læg dine bekymringer fra dig hos 
Jesus. ”Drik” hans ord. Han har lo-
vet at han vil sørge for dig. 
”Giv os i dag vort daglige brød”.

Den første kærlighed perle (rød) 
handler om den kærlighed, som du 
får. Alle dine synders forladelse.  
Nåden.
”Og forlad os vor skyld”.

Den anden kærligheds perle (rød) 
handler om den kærlighed, som du 
giver.
”som også vi forlader vore skyld-
nere”.

Hemmelighedsperlerne (tre i sam-
me form eller samme farve) dem 
kan du lægge i, hvad du vil – det du 
håber på, længes efter, sørger over 
eller beder for. Kun du og Gud ved, 
hvad du beder om eller for når du 
kommer til hemmelighedsperler-
ne. Måske du her særligt kan bede 
for de kristne børn der vokser op 
i de muslimsk dominerede lande.
 
Nattens perle (sort) et billede på 
fristelser til at synde, konflikter, 
kriser, død og mørke i dit liv.
”og led os ikke ind i fristelse”.

Opstandelsesperlen (hvid) den 
symboliserer, at Jesus ved sin op-
standelse har vundet over døden. 
Når vi tror på ham som vores Her-
re og frelser, skal vi også opstå til 
evigt liv sammen med Jesus. 
”men fri os fra det onde”.

Gudsperlen (gylden/guld) symbo-
lisere at Gud er kongen. Nu og al-
tid. Og han kan alt, og har al magt i 
himlen og på jorden.
”for dit er riget og magten og æren 
i evighed amen” 

Bogmærker
Print bogmærkerne med Umut 
(se næste side), klip dem ud og 
læg dem i jeres sangbog, eller an-
dagtsbog, eller hvor I ofte ser dem. 
Lad bogmærket huske jer på bør-
nene i Mellemøsten, og bed for 
dem. Det har de ønsket, at vi gør, og 
det ønsker Gud, at vi gør for vores 
troende søskende.
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