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Inledning 
 

Frälsarkransvandringen har blivit omåttligt populär senare år och används i fler och fler sammanhang. 

En parallell trend (som förmodligen är helt oberoende av Frälsarkransen) är att Bibeln används allt 

mindre i församlingen och bland individer. 

Min önskan är därför att kombinera Bibeln och Frälsarkransen så att Frälsarkransen blir en hjälp att 

upptäcka Bibelns texter.  

Dessa texter kan användas på många olika sätt. Här är några olika förslag: 

- När ni går Frälsarkransvandringen 

- I er personliga andakt kan ni använda dessa texter under en vecka 

- Under en tid av retreat eller enskildhet kan detta bli ett ramverk för dina studier och din 

andakt 

I Frälsarkransen finns tystnadspärlor. Stanna upp en stund vid dessa och skynda inte vidare för fort. 

Dessa pärlor finns där för att du ska kunna begrunda de texter du har läst och låta Gud få tala till dig 

genom dessa texter.  

I en Frälsarkrans finns även hemlighetspärlor. Använd dessa till att ge Gud dina innersta böner och 

tankar. Låt dessa pärlor få fungera som en ventil där du skickar vidare det som tynger dig till Gud.    

 

Lycka till! 

 

/ Johannes Stenberg, Liljeholmens folkhögskola 

 

 

 

  

Inne i Liljeholmens Herrgård i receptionen finns frälsarkransar och en del andra böcker av Martin 

Lönnebo att köpa. Du kan även låna med dig en krans om du vill. Det kan vara bra att ha med som en 

följeslagare när du går vandringen. På Frälsarkransens egen hemsida www.fralsarkransen.se hittar 

du mer information om böcker, cd-skivor och annat material som finns utgivet om Frälsarkransen och 

Martin Lönnebo. 

Liljeholmen vill gärna hjälpa er med arrangemang för era ungdomar och konfirmander. För mer info: 

www.liljeholmen.nu, johannes.stenberg@liljeholmen.nu eller 0494-797 00.  

Detta material har tagits fram av Liljeholmen för Liljeholmens Frälsarkransvandring.  

Viss inspiration har hämtats från ”Bibelns pärlor”, Martin Lönnebö. 

 



Dag 1 
 

Gudspärlan 
Jesaja 6:1-4 

Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han 

satt på en hög och upphöjd tron, och hans 

mantelsläp fyllde templet. 2Serafer stod 

ovanför honom, var och en med sex vingar: 

med två vingar skylde de ansiktet, med två 

skylde de kroppen och med två flög de. 3Och 

de ropade till varandra: 

Helig, helig, helig 

är Herren Sebaot! 

Hela jorden är full av hans härlighet. 

4Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, 

och templet fylldes av rök.  

 

Jagpärlan 
Ps 62:6-10 

6Bara hos Gud finner jag ro, 

från honom kommer mitt hopp. 

7Han är klippan som räddar mig, 

min borg där jag står trygg. 

8Från Gud kommer min hjälp och min ära, 

Gud är min tillflykt, min starka klippa. 

9Sätt alltid din lit till honom, du folk, 

öppna ditt hjärta inför honom. 

Gud är vår tillflykt. 

10Bara en vindfläkt är människorna, 

de dödliga endast ett bländverk. 

Läggs de i vågskålen höjer den sig, 

ja, de är lättare än luft. 

 

Doppärlan 
Joh 3:1-8 

1Bland fariseerna fanns en man som hette 

Nikodemos och var medlem av judarnas råd. 

2Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi 

vet att det är från Gud du har kommit som 

lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du 

utan att Gud är med honom." 3Jesus svarade: 

"Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir 

född på nytt kan inte se Guds rike." 

4Nikodemos svarade: "Hur kan någon födas 

när han är gammal? Han kan väl inte komma 

in i moderlivet och födas en gång till?" 5Jesus 

svarade: "Sannerligen, jag säger dig: den som 

inte blir född av vatten och ande kan inte 

komma in i Guds rike. 6Det som har fötts av 

kött är kött, och det som har fötts av ande är 

ande. 7Var inte förvånad över att jag sade att 

ni måste födas på nytt. 8Vinden blåser vart 

den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte 

varifrån den kommer eller vart den far. Så är 

det med var och en som har fötts av anden." 

 

Ökenpärlan 
Ps 119:126-136 

126Tiden är inne för Herren att handla, 

man har brutit din lag. 

127Därför älskar jag dina bud 

mer än guld, ja, renaste guld. 

128Därför rättar jag mig efter dina 

befallningar, 

jag hatar lögnens alla vägar. 

129Underbara är dina lagbud, 

därför lyder jag dem. 

130När dina ord öppnar sig ger de ljus, 

åt de oerfarna ger de förstånd. 

131Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, 

ty jag längtar efter dina bud. 

132Vänd dig till mig och visa mig nåd, 

som du gör med dem som älskar ditt namn. 

133Led mina steg, som du har lovat, 

låt ingen ondska få makt över mig. 

134Befria mig från människors förtryck, 

så att jag kan följa dina befallningar. 

135Låt ditt ansikte lysa över din tjänare 

och lär mig dina stadgar. 

136Tårar strömmar från mina ögon, 

för att man inte håller din lag. 

 

Bekymmerlöshetspärlan 
Galaterbrevet 5:22-6:3 

22Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, 

tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 

23ödmjukhet och självbehärskning. Mot 

sådant vänder sig inte lagen. 24De som tillhör 

Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess 

lidelser och begär. 25Om vi har andligt liv, låt 

oss då följa en andlig väg. 26Låt oss inte bli 

inbilska, inte utmana varandra, inte avundas 

varandra. 

1Bröder, om någon ändå skulle ertappas med 

en överträdelse skall ni som är andliga 

människor visa honom till rätta, men gör det 

med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir 

frestad. 2Bär varandras bördor, så uppfyller ni 

Kristi lag. 3Den som menar sig vara något, fast 

han ingenting är, bedrar sig själv.  

 
Kärlekens pärlor 
Höga Visan 3:1-5 

1På min bädd om natten 

söker jag den jag har kär. 



Jag söker men finner honom inte. 

2Jag vill stiga upp och gå runt i staden, 

på gatorna och över torgen, 

och söka den jag har kär. 

Jag söker men finner honom inte. 

3Väktarna finner mig, 

de som går runt i staden. 

"Har ni sett den jag har kär?" 

4Knappt har jag lämnat dem 

förrän jag finner den jag har kär. 

Jag tar fatt honom och släpper honom inte 

förrän jag fört honom till min mors hus, 

till kammaren hos henne som fött mig. 

5Jag besvär er, Jerusalems döttrar, 

vid fältens gaseller och hindar: 

stör inte kärleken, väck den inte, 

förrän den själv vill. 

 

Nattens pärla 
Predikaren 7:1-7 

Vem vet vad som är gott för människan i livet, 

de dagar det tomma livet varar, de dagar hon 

lever lik en skugga? Och vem kan säga en 

människa vad som kommer efter henne under 

solen? 

2Gott rykte är bättre än rökelse 

och dödsdagen bättre än födelsens dag. 

3Bättre gå till sorgehus än till gästabud. 

Vad som är slutet för envar 

må alla levande betänka. 

4Bekymmer är bättre än skratt. 

Fast minen är mörk kan sinnet vara ljust. 

5De visa är helst i sorgens hus, 

dårarna i glädjens. 

6Bättre klandras av en vis 

än lovsjungas av en dåre. 

7Ty som törnrisets knastrande under kitteln, 

så är dårens skratt. 

Även detta är tomhet. 

 

Uppståndelsepärlan 
1 Petrus brev 3:18-22 

18Kristus själv dog ju för era synder, en gång 

för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga 

för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, 

men han gjordes levande i anden, 19och så 

kunde han stiga ner och predika för andarna i 

deras fängelse. 

20De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud 

tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken 

byggdes i vilken några få, bara åtta människor, 

räddades genom vattnet. 21På motsvarande 

sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte 

innebär att kroppen görs ren från smuts utan 

att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. 

Och ni räddas genom att Jesus Kristus har 

uppstått, 22han som har stigit upp till himlen 

och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, 

makter och krafter har lagts under honom. 

 

  



Dag 2 
 

Gudspärlan 
Romarbrevet 11:33-36 
33Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap 

hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans 

beslut eller spåra hans vägar. 34Vem kan 

känna Herrens tankar, vem kan vara hans 

rådgivare? 35Vem har skänkt honom något 

som han måste återgälda? 36Ty av honom och 

genom honom och till honom är allting. Hans 

är härligheten i evighet, amen. 
 

Jagpärlan 
Matt 5:1-10 

1När han såg folkskarorna gick han upp på 

berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar 

kom fram till honom. 2Han började undervisa 

dem och sade: 

3"Saliga de som är fattiga i anden, 

dem tillhör himmelriket. 

4Saliga de som sörjer, 

de skall bli tröstade. 

5Saliga de ödmjuka, 

de skall ärva landet. 

6Saliga de som hungrar och törstar efter 

rättfärdigheten, 

de skall bli mättade. 

7Saliga de barmhärtiga, 

de skall möta barmhärtighet. 

8Saliga de renhjärtade, 

de skall se Gud. 

9Saliga de som håller fred, 

de skall kallas Guds söner. 

10Saliga de som förföljs för rättfärdighetens 

skull, 

dem tillhör himmelriket. 

 

Doppärlan 
Luk 13:18-21 

18Så sade han: "Vad är då Guds rike likt? Vad 

skall jag jämföra det med? 19Det är som ett 

senapskorn som en man sätter i sin trädgård. 

Det växer och blir till ett träd, och himlens 

fåglar bygger bo bland grenarna." 

20Vidare sade han: "Vad skall jag jämföra 

Guds rike med? 21Det är som en surdeg som 

en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir 

alltsammans syrat." 

 

Ökenpärlan 
1 Mos 3:1-7 

1Ormen var listigast av alla vilda djur som 

Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: 

"Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av 

något träd i trädgården?" 2Kvinnan svarade: 

"Vi får äta frukt från träden, 3men om frukten 

från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät 

den inte och rör den inte! Gör ni det kommer 

ni att dö." 4Ormen sade: "Ni kommer visst 

inte att dö. 5Men Gud vet att den dag ni äter 

av frukten öppnas era ögon, och ni blir som 

gudar med kunskap om gott och ont." 

6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det 

var en fröjd för ögat och ett härligt träd, 

eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av 

frukten och åt. Hon gav också till sin man, som 

var med henne, och han åt. 7Då öppnades 

deras ögon, och de såg att de var nakna. Och 

de fäste ihop fikonlöv och band dem kring 

höfterna. 

 

Bekymmerlöshetspärlan 
Psaltaren 23 

Herren är min herde, ingenting skall fattas 

mig. 

2Han för mig i vall på gröna ängar,han låter 

mig vila vid lugna vatten. 

3Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta 

vägar, sitt namn till ära. 

4Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något 

ont,ty du är med mig, din käpp och din stav 

gör mig trygg. 

5Du dukar ett bord för mig i mina fienders 

åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och 

fyller min bägare till brädden. 

6Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i 

mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så 

länge jag lever. 

 

Kärlekens pärlor 
Rom 5:5-8 

Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har 

ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett 

oss den heliga anden. 6Medan vi ännu var 

svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden 

var inne. 7Knappast vill någon dö för en 

rättfärdig - kanske går någon i döden för en 

som är god. 8Men Gud bevisar sin kärlek till 

oss genom att Kristus dog för oss medan vi 

ännu var syndare. 

 

Nattens pärla 
Job 1:1-5, 20-22 

I landet Us fanns en man som hette Job. Det 

var en oförvitlig och rättrådig man som 

fruktade Gud och skydde allt ont. Sju söner 



och tre döttrar hade fötts åt honom. Han ägde 

7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar och 

500 åsneston och hade många tjänare. Han 

var den mäktigaste mannen i hela Östlandet. 

Hans söner brukade turas om att bjuda hem 

varandra till fest, och de inbjöd då också sina 

tre systrar att komma och äta och dricka 

tillsammans med dem. När alla hade hållit sin 

fest såg Job till att hans barn blev renade. 

Tidigt på morgonen offrade han brännoffer för 

var och en av dem. Han tänkte: "De kan ju ha 

syndat och i sina tankar förbannat Gud." - Så 

brukade Job alltid göra.  

Då reste sig Job och rev sönder sin mantel och 

skar av sitt hår. Han föll på knä och sade: 

"Naken kom jag ur min moders liv, 

naken vänder jag åter. 

Herren gav och Herren tog, 

lovat vare Herrens namn." 

Under allt detta syndade inte Job och 

klandrade inte Gud. 

 

Uppståndelsepärlan 
Johannes 20:1-12 

1Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan 

det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala 

ut till graven och fick se att stenen för 

ingången var borta. 2Hon sprang genast 

därifrån och kom och sade till Simon Petrus 

och den andre lärjungen, den som Jesus 

älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven, 

och vi vet inte var de har lagt honom." 3Petrus 

och den andre lärjungen begav sig då ut till 

graven. 4De sprang båda två, men den andre 

lärjungen sprang fortare än Petrus och kom 

först fram till graven. 5Han lutade sig in och 

såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. 

6Simon Petrus kom strax efter, och han gick in 

i graven. Han såg bindlarna ligga där, 7liksom 

duken som hade täckt huvudet, men den låg 

inte tillsammans med bindlarna utan 

hoprullad på ett ställe för sig. 8Då gick också 

den andre lärjungen in, han som hade kommit 

först till graven. Och han såg och trodde. 

9Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens 

ord att han måste uppstå från de döda. 

10Lärjungarna gick sedan hem igen. 

11Men Maria stod och grät utanför graven. 

Gråtande lutade hon sig in 12och fick då se två 

änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade 

legat, en vid huvudet och en vid fötterna.  

 

 

  



Dag 3 
 

Gudspärlan 
Matteus 17:1-8 

1Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, 

Jakob och hans bror Johannes och gick med 

dem upp på ett högt berg, där de var 

ensamma. 2Där förvandlades han inför dem: 

hans ansikte lyste som solen, och hans kläder 

blev vita som ljuset. 3Och de såg Mose och 

Elia stå och samtala med honom. 4Då sade 

Petrus till Jesus: "Herre, det är bra att vi är 

med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, 

en för dig, en för Mose och en för Elia." 

5Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande 

moln över dem, och ur molnet kom en röst 

som sade: "Detta är min älskade son, han är 

min utvalde. Lyssna till honom." 6När 

lärjungarna hörde detta kastade de sig ner 

med ansiktet mot marken och greps av stor 

skräck. 7Jesus gick fram och rörde vid dem och 

sade: "Stig upp och var inte rädda." 8De lyfte 

blicken, och då såg de ingen utom Jesus. 

 

Jagpärlan 
Joh 8:1-11 

Alla gick hem, var och en till sitt,8 1men Jesus 

gick till Olivberget. 2Tidigt på morgonen var 

han tillbaka i templet. Allt folket samlades 

kring honom, och han satte sig ner och 

undervisade. 3De skriftlärda och fariseerna 

kom då dit med en kvinna som hade ertappats 

med äktenskapsbrott. De ställde henne 

framför honom 4och sade: "Mästare, den här 

kvinnan togs på bar gärning när hon begick 

äktenskapsbrott. 5I lagen föreskriver Mose att 

sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?" 

6Detta sade de för att sätta honom på prov 

och få något att anklaga honom för. Men Jesus 

böjde sig ner och ritade på marken med 

fingret. 7När de envisades med sin fråga såg 

han upp och sade: "Den av er som är fri från 

synd skall kasta första stenen på henne." 8Och 

han böjde sig ner igen och ritade på marken. 

9När de hörde hans svar gick de därifrån en 

efter en, de äldste först, och han blev ensam 

kvar med kvinnan framför sig. 10Jesus såg upp 

och sade till henne: "Kvinna, vart tog de 

vägen? Var det ingen som dömde dig?" 11Hon 

svarade: "Nej, herre." Jesus sade: "Inte heller 

jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer." 

 

Doppärlan 

1 Kor 12:4-20 

4Nådegåvorna är olika, men Anden 

densamma. 5Tjänsterna är olika, men Herren 

densamme. 6Verksamheterna är olika, men 

Gud är densamme, han som verkar i allt och 

överallt. 7Hos var och en framträder Anden så 

att den blir till nytta. 8Den ene får genom 

Anden gåvan att meddela vishet, den andre 

kan med samma Andes hjälp meddela 

kunskap. 9En får tron genom Anden, en annan 

genom samma Ande gåvan att bota, 10en 

annan får kraft att göra under. En får förmågan 

att tala profetiskt, en annan att skilja mellan 

olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en 

annan kan tolka tungotal. 11Allt detta 

åstadkommer en och samma Ande genom att 

fördela sina gåvor på var och en så som den 

själv vill. 

12Ty liksom kroppen är en och har många 

delar och alla de många kroppsdelarna bildar 

en enda kropp, så är det också med Kristus. 

13Med en och samma Ande har vi alla döpts 

att höra till en och samma kropp, vare sig vi är 

judar eller greker, slavar eller fria, och alla har 

vi fått en och samma Ande att dricka. 

14Kroppen består inte av en enda del utan av 

många. 15Om foten säger: "Jag är ingen hand, 

jag hör inte till kroppen", så hör den likafullt 

till kroppen. 16Och om örat säger: "Jag är 

inget öga, jag hör inte till kroppen", så hör det 

likafullt till kroppen. 17Om hela kroppen var 

öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var 

hörsel, vad blev det då av luktsinnet? 18Men 

nu har Gud gett varje enskild del just den plats 

i kroppen som han ville. 19Om alltsammans 

var en enda kroppsdel, vad blev det då av 

kroppen? 20Nu är det emellertid många delar, 

men en enda kropp. 

 

Ökenpärlan 
Matt 4:1-11 

1Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att 

sättas på prov av djävulen. 2När han hade 

fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han 

till slut hungrig. 3Då kom frestaren och sade 

till honom: "Om du är Guds son, så befall att 

de här stenarna blir bröd." 4Jesus svarade: 

"Det står skrivet: Människan skall inte leva bara 

av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds 

mun." 

5Sedan tog djävulen honom med sig till den 

heliga staden och ställde honom högst uppe 

på tempelmuren 6och sade: "Om du är Guds 

son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han 

skall befalla sina änglar och de skall bära dig 



på sina händer så att du inte stöter foten mot 

någon sten." 7Jesus sade till honom: "Det står 

också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din 

Gud, på prov." 

8Nu tog djävulen honom med sig upp på ett 

mycket högt berg och visade honom alla riken 

i världen och deras härlighet 9och sade: "Allt 

detta skall jag ge dig om du faller ner och 

tillber mig." 10Då sade Jesus till honom: "Gå 

din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din 

Gud, skall du tillbe, och endast honom skall 

du dyrka." 11Då lät djävulen honom vara, och 

änglar kom fram och betjänade honom. 

 

Bekymmerlöshetspärlan 
Matteus 6:25-34 

25Därför säger jag er: bekymra er inte för mat 

och dryck att leva av eller för kläder att sätta 

på kroppen. Är inte livet mer än födan och 

kroppen mer än kläderna? 26Se på himlens 

fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte 

i lador, men er himmelske fader föder dem. Är 

inte ni värda mycket mer än de? 27Vem av er 

kan med sina bekymmer lägga en enda aln till 

sin livslängd? 28Och varför bekymrar ni er för 

kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De 

arbetar inte och spinner inte. 29Men jag säger 

er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som 

en av dem. 30Om nu Gud ger sådana kläder åt 

gräset på ängen, som i dag finns till och i 

morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha 

kläder åt er, ni trossvaga? 31Gör er därför inga 

bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad 

skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? 32Allt 

sådant jagar hedningarna efter. Men er 

himmelske fader vet att ni behöver allt detta. 

33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så 

skall ni få allt det andra också. 34Gör er därför 

inga bekymmer för morgondagen. Den får 

själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av 

sin egen plåga. 

 

Kärlekens pärlor 
Rom 8:31-39 

31Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, 

vem kan då vara mot oss? 32Han som inte 

skonade sin egen son utan utlämnade honom 

för att hjälpa oss alla, varför skall han inte 

skänka oss allt med honom? 33Vem kan 

anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, 34vem 

kan då fälla? Kristus är den som har dött och 

därtill den som har uppväckts och sitter på 

Guds högra sida och vädjar för oss. 35Vem kan 

då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, 

förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller 

svärd? 36Det står ju skrivet: För din skull lider 

vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som 

slaktfår. 37Nej, över allt detta triumferar vi 

genom honom som har visat oss sin kärlek. 

38Ty jag är viss om att varken död eller liv, 

varken änglar eller andemakter, varken något 

som finns eller något som kommer, 39varken 

krafter i höjden eller krafter i djupet eller något 

annat i skapelsen skall kunna skilja oss från 

Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. 

 

Nattens pärla 
Psaltaren 139:19-24 

19Döda de onda, Gud! 

Låt mördarna försvinna, 

20de som trotsar dig med sina ränker 

och fåfängt höjer sin röst mot dig. 

21Skulle jag inte hata dem som hatar dig, 

Herre, 

och avsky dem som reser sig mot dig? 

22Jag hatar dem med glödande hat, 

mina fiender har de blivit. 

23Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, 

pröva mig och känn min oro, 

24se om min väg för bort från dig, 

och led mig på den eviga vägen. 

 

Uppståndelsepärlan 
Johannes 20:13-18 

13Och de sade till henne: "Varför gråter du, 

kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min 

herre, och jag vet inte var de har lagt honom." 

14När hon hade sagt det vände hon sig om 

och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att 

det var han. 15Jesus sade till henne: "Varför 

gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon 

trodde att det var trädgårdsvakten och 

svarade: "Om det är du som har burit bort 

honom, herre, så säg mig var du har lagt 

honom, så att jag kan hämta honom." 16Jesus 

sade till henne: "Maria." Hon vände sig om 

och sade till honom: "Rabbouni!" (det är 

hebreiska och betyder mästare). 17Jesus sade: 

"Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp 

till min fader. Gå till mina bröder och säg dem 

att jag stiger upp till min fader och er fader, 

min Gud och er Gud." 18Maria från Magdala 

gick då till lärjungarna och talade om för dem 

att hon hade sett Herren och att han hade sagt 

detta till henne. 

 

 

  



Dag 4 
 

Gudspärlan 
Psaltaren 139:1-12 

Herre, du rannsakar mig och känner mig. 

2Om jag står eller sitter vet du det, 

fast du är långt borta vet du vad jag tänker. 

3Om jag går eller ligger ser du det, 

du är förtrogen med allt jag gör. 

4Innan ordet är på min tunga 

vet du, Herre, allt jag vill säga. 

5Du omger mig på alla sidor, 

jag är helt i din hand. 

6Den kunskapen är för djup för mig, 

den övergår mitt förstånd. 

7Var skulle jag komma undan din närhet? 

Vart skulle jag fly för din blick? 

8Stiger jag upp till himlen, finns du där, 

lägger jag mig i dödsriket, är du också där. 

9Tog jag morgonrodnadens vingar, 

gick jag till vila ytterst i havet, 

10skulle du nå mig även där 

och gripa mig med din hand. 

11Om jag säger: Mörker må täcka mig, 

ljuset omkring mig bli natt, 

12så är inte mörkret mörkt för dig, 

natten är ljus som dagen, 

själva mörkret är ljus. 

 

Jagpärlan 
Luk 23:32-43 

32De förde också ut två förbrytare för att 

avrätta dem tillsammans med honom. 33När 

de kom till den plats som kallas Skallen 

korsfäste de honom och förbrytarna, den ene 

till höger och den andre till vänster. 34Jesus 

sade: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de 

gör." De delade upp hans kläder och kastade 

lott om dem. 35Folket stod där och såg på. 

Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: 

"Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig 

själv, om han är Guds Messias, den utvalde." 

36Också soldaterna gjorde narr av honom. De 

gick fram och räckte honom surt vin 37och 

sade: "Om du är judarnas kung, så hjälp dig 

själv." 38Det fanns också ett anslag ovanför 

honom: Det här är judarnas konung. 

39Den ene av förbrytarna som hängde där 

smädade honom och sade: "Är inte du 

Messias? Hjälp då dig själv och oss." 40Men 

då tillrättavisade honom den andre: "Är du 

inte ens rädd för Gud, du som har fått samma 

straff? 41Vi har dömts med rätta, vi får vad vi 

har förtjänat. Men han har inte gjort något 

ont." 42Och han sade: "Jesus, tänk på mig när 

du kommer med ditt rike." 43Jesus svarade: 

"Sannerligen, redan i dag skall du vara med 

mig i paradiset." 

 

Doppärlan 
Gal 3:26-29 

26Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, 

i Kristus Jesus. 27Är ni döpta in i Kristus har ni 

också iklätt er Kristus. 28Nu är ingen längre 

jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. 

Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29Men om ni 

tillhör Kristus är ni också avkomlingar till 

Abraham och arvtagare enligt löftet. 

 

Ökenpärlan 
Lukas 22:39-46 

39Sedan gick han ut ur staden och begav sig 

som vanligt till Olivberget, och lärjungarna 

följde med. 40När han kom dit sade han till 

dem: "Be att ni inte utsätts för prövning." 

41Själv drog han sig undan ifrån dem, ungefär 

ett stenkast, föll på knä och bad: 42"Fader, om 

du vill det, så ta bort denna bägare från mig. 

Men låt din vilja ske, inte min." 43En ängel 

från himlen visade sig för honom och gav 

honom kraft. 44I sin ångest bad han allt 

ivrigare, och svetten droppade som blod ner 

på marken. 45När han steg upp från bönen 

och kom tillbaka till lärjungarna fann han att 

de hade somnat, tyngda av sorg, 46och han 

sade till dem: "Hur kan ni sova! Stig upp och 

be att ni inte utsätts för prövning." 

 

Bekymmerlöshetspärlan 
Psaltaren 121 

Jag ser upp emot bergen: 

varifrån skall jag få hjälp? 

2Hjälpen kommer från Herren, 

som har gjort himmel och jord. 

3Han låter inte din fot slinta, 

han vakar ständigt över dina steg. 

4Han sover aldrig, han vakar ständigt, 

han som beskyddar Israel. 

5Herren bevarar dig, 

i hans skugga får du vandra, 

han går vid din sida. 

6Solen skall inte skada dig om dagen, 

inte månen om natten. 

7Herren bevarar dig från allt ont, 

från allt som hotar ditt liv. 

8Herren skall bevara dig 

i livets alla skiften, 



nu och för evigt. 

 

Kärlekens pärlor 
1 Korinterbrevet 13 

1Om jag talar både människors och änglars 

språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande 

brons, en skrällande cymbal. 2Och om jag har 

profetisk gåva och känner alla hemligheterna 

och har hela kunskapen, och om jag har all tro 

så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är 

jag ingenting. 3Och om jag delar ut allt jag 

äger och om jag låter bränna mig på bål, men 

saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. 

4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är 

inte stridslysten, inte skrytsam och inte 

uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte 

självisk, den brusar inte upp, den vill ingen 

något ont. 6Den finner inte glädje i orätten 

men gläds med sanningen. 7Allt bär den, allt 

tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 

8Kärleken upphör aldrig. Den profetiska 

gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall 

tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9Ty vår 

kunskap är begränsad, och den profetiska 

gåvan är begränsad. 10Men när det 

fullkomliga kommer skall det begränsade 

förgå. 

11När jag var barn talade jag som ett barn, 

förstod som ett barn och tänkte som ett barn. 

Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det 

barnsliga. 12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; 

då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min 

kunskap begränsad; då skall den bli fullständig 

som Guds kunskap om mig. 

13Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa 

tre, och störst av dem är kärleken. 

 

Nattens pärla 
Predikaren 1:4-9 

4Släkte går och släkte kommer, 

jorden är evigt densamma. 

5Solen går upp och solen går ner, 

så skyndar den tillbaka 

till platsen för sin uppgång. 

6Vinden blåser åt söder, 

så slår den om mot norr, 

ständigt slår vinden om, 

slår om och vänder igen. 

7Alla floder flyter mot havet, 

men havet blir aldrig fullt. 

Dit floderna har vandrat 

vandrar de alltid på nytt. 

8Inga ord räcker till, 

ingen kan utsäga allt. 

Ögat blir aldrig mätt på att se, 

örat får aldrig nog av att höra. 

9Vad som har varit kommer att vara, 

vad som har skett skall ske igen. 

Det finns ingenting nytt under solen. 

 

Uppståndelsepärlan 
Uppenbarelseboken 21:1-7 

1Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty 

den första himlen och den första jorden var 

borta, och havet fanns inte mer. 2Och jag såg 

den heliga staden, det nya Jerusalem, komma 

ner ur himlen, från Gud, redo som en brud 

som är smyckad för sin man. 3Och från tronen 

hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds 

tält står bland människorna, och han skall bo 

ibland dem, och de skall vara hans folk, och 

Gud själv skall vara hos dem, 4och han skall 

torka alla tårar från deras ögon. Döden skall 

inte finnas mer, och ingen sorg och ingen 

klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty 

det som en gång var är borta." 5Och han som 

satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." 

Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är 

trovärdiga och sanna." 6Och han sade till mig: 

"Det har skett. Jag är A och O, början och 

slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt 

ur källan med livets vatten. 7Den som segrar 

skall vinna allt detta, och jag skall vara hans 

Gud och han skall vara min son. 

 

 

  



Dag 5 
 

Gudspärlan 
Uppenbarelseboken 4:8-11 

8De fyra varelserna hade vardera sex vingar, 

och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. 

Utan att vila säger de dag och natt: 

Helig, helig, helig 

är Herren Gud, allhärskaren, 

han som var och som är och som kommer. 

9Och när dessa varelser hyllar och ärar och 

tackar honom som sitter på tronen och som 

lever i evigheters evighet, 10då skall de 

tjugofyra äldste falla ner inför honom som 

sitter på tronen och tillbe honom som lever i 

evigheters evighet och lägga sina kransar 

framför tronen och säga: 

11Du, vår Herre och Gud, är värdig 

att ta emot härligheten och äran och makten. 

Ty du har skapat världen, 

och genom din vilja blev den till och skapades 

den. 

 

Jagpärlan 
Dom 6:11-16 

11Herrens ängel kom till Ofra och satte sig 

under terebinten som tillhörde aviesriten 

Joash. Gideon, hans son, höll just på att tröska 

vete i vinpressen för att midjaniterna inte 

skulle komma åt det. 12Herrens ängel visade 

sig för honom och sade: "Herren är med dig, 

tappre krigare!" 13Gideon svarade: "Men, 

herre, om Herren är med oss, varför har då allt 

detta drabbat oss? Var är alla de under som 

våra fäder talade om när de berättade hur 

Herren förde oss ut ur Egypten? Nu har Herren 

svikit oss och gett oss i midjaniternas våld." 

14Herren vände sig till Gideon och sade: "Gå, 

och bruka den kraft du äger till att rädda Israel 

ur midjaniternas våld. Det är jag som sänder 

dig." 15Gideon svarade: "Men, herre, hur 

skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är den 

ringaste i Manasse, och själv är jag den yngste 

i min familj." 16Herren sade: "Jag skall vara 

med dig. Du kommer att slå midjaniterna som 

om de vore en enda man." 

 

Doppärlan 
Luk 15:1-7 

1Alla tullindrivare och syndare sökte sig till 

Jesus för att höra honom. 2Fariseerna och de 

skriftlärda förargade sig och sade: "Den 

mannen umgås med syndare och äter med 

dem." 3Då gav han dem denna liknelse: 4"Om 

någon av er har hundra får och tappar bort ett 

av dem, lämnar han då inte de nittionio i 

öknen och går och letar efter det borttappade 

tills han hittar det? 5Och när han hittar det blir 

han glad och lägger det över axlarna. 6Och 

när han kommer hem samlar han sina vänner 

och grannar och säger till dem: Gläd er med 

mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. 

7Jag säger er: på samma sätt blir det större 

glädje i himlen över en enda syndare som 

omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som 

inte behöver omvända sig. 

 

Ökenpärlan 
Matteus 5:38-48 

38Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga 

och tand för tand. 39Men jag säger er: värj er 

inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på 

högra kinden, så vänd också den andra mot 

honom. 40Om någon vill processa med dig 

för att få din skjorta, så ge honom din mantel 

också. 41Om någon vill tvinga dig att följa 

med en mil i hans tjänst, så gå två mil med 

honom. 42Ge åt den som ber dig, och vänd 

inte ryggen åt den som vill låna av dig. 

43Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska 

din nästa och hata din fiende. 44Men jag säger 

er: älska era fiender och be för dem som 

förföljer er; 45då blir ni er himmelske faders 

söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda 

och goda och låter det regna över rättfärdiga 

och orättfärdiga. 46Om ni älskar dem som 

älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte 

tullindrivarna likadant? 47Och om ni hälsar 

vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni 

då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna 

likadant? 48Var fullkomliga, så som er fader i 

himlen är fullkomlig. 

 

Bekymmerlöshetspärlan 
Psaltaren 84:1-8 

2Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! 

3Jag förtärdes av längtan 

till Herrens förgårdar. 

Nu jublar min själ och min kropp 

mot den levande Guden. 

4Sparven har funnit ett rede 

och svalan ett bo för sina ungar: 

dina altaren, Herre Sebaot, 

min konung och min Gud. 

5Lyckliga de som bor i ditt hus 

och alltid kan sjunga ditt lov. 

6Lyckliga de som har sin styrka i dig, 



de som gärna drar upp till templet. 

7När de går genom Bakaträdens dal 

blir den en flödande källa, 

höstregnet fyller den med välsignelse. 

8De går genom port efter port, 

tills de möter Gud på Sion. 

 

Kärlekens pärlor 
Lukas 22:14-23 

14När stunden var inne lade han sig till bords 

tillsammans med apostlarna. 15Han sade till 

dem: "Hur har jag inte längtat efter att få äta 

denna påskmåltid med er innan mitt lidande 

börjar. 16Jag säger er: jag kommer inte att äta 

den igen förrän den får sin fullkomning i Guds 

rike." 17Man räckte honom en bägare, och han 

tackade Gud och sade: "Ta detta och dela det 

mellan er. 18Jag säger er: från denna stund 

skall jag inte dricka av det som vinstocken ger 

förrän Guds rike har kommit." 19Sedan tog 

han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt 

dem och sade: "Detta är min kropp som blir 

offrad för er. Gör detta till minne av mig." 

20Efter måltiden tog han på samma sätt 

bägaren och sade: "Denna bägare är det nya 

förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet 

för er. 21Dock, den som förråder mig har sin 

hand här på bordet tillsammans med mig. 

22Människosonen går den väg som är 

bestämd, men ve den människa genom vilken 

han blir förrådd!" 23Då började de fråga 

varandra vem av dem det var som skulle göra 

detta. 

 

Nattens pärla 
Psalm 73:13-17 

13Förgäves höll jag mitt hjärta rent 

och sköljde i oskuld mina händer. 

14Jag fick lida dagen i ända, 

var morgon blev jag tuktad på nytt. 

15Hade jag sagt: Jag vill tala som de, 

då hade jag svikit dina trogna. 

16Jag grubblade och sökte förstå, 

men det blev mig för svårt. 

17Men så kom jag till Guds helgedom 

och insåg hur det går med dem. 

 

Uppståndelsepärlan 
Lukas 24:13-32 

13Samma dag var två lärjungar på väg till en 

by som ligger en mil från Jerusalem och som 

heter Emmaus. 14De talade med varandra om 

allt det som hade hänt. 15Medan de gick där 

och samtalade och diskuterade kom Jesus själv 

och slog följe med dem. 16Men deras ögon 

var förblindade och de kände inte igen 

honom. 17Han frågade: "Vad är det ni går här 

och talar med varandra om?" De stannade och 

såg sorgsna ut, 18och den ene, som hette 

Kleopas, svarade: "Du måste vara den ende 

som har varit i Jerusalem och inte vet vad som 

har hänt där under dessa dagar." - 19"Vad har 

hänt?" frågade han. De svarade: "Detta med 

Jesus från Nasaret, han som var en profet, 

mäktig i ord och gärning inför Gud och hela 

folket. 20Han blev utlämnad av våra 

överstepräster och rådsherrar, och de fick 

honom dömd till döden och korsfäst, 21medan 

vi hoppades att han var den som skall befria 

Israel. Men till allt detta kommer att det är 

tredje dagen sedan det här hände, 22och nu 

har några kvinnor bland oss gjort oss 

uppskakade. De var vid graven tidigt i morse 

23men fann inte hans kropp, och då kom de 

tillbaka och berättade att de i en syn hade sett 

änglar som sade att han lever. 24Några av de 

våra gick ut till graven, och de fann att det var 

så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg 

de inte." 25Då sade han: "Förstår ni så lite, är 

ni så tröga till att tro på det som profeterna har 

sagt? 26Skulle inte Messias lida detta och gå in 

i sin härlighet?" 27Och med början hos Mose 

och alla profeterna förklarade han för dem vad 

som står om honom överallt i skrifterna. 

28De var nästan framme vid byn dit de skulle, 

och han såg ut att vilja gå vidare, 29men de 

höll kvar honom och sade: "Stanna hos oss. 

Det börjar bli kväll och dagen är snart slut." Då 

följde han med in och stannade hos dem. 

30När han sedan låg till bords med dem tog 

han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav 

åt dem. 31Då öppnades deras ögon och de 

kände igen honom, men han försvann ur 

deras åsyn. 32Och de sade till varandra: 

"Brann inte våra hjärtan när han talade till oss 

på vägen och utlade skrifterna för oss?" 
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Gudspärlan 
Apostlagärningarna 2:1-13 

1När pingstdagen kom var de alla församlade. 

2Då hördes plötsligt från himlen ett dån som 

av en stormvind, och det fyllde hela huset där 

de satt. 3De såg hur tungor som av eld 

fördelade sig och stannade på var och en av 

dem. 4Alla fylldes av helig ande och började 

tala andra tungomål, med de ord som Anden 

ingav dem. 

5I Jerusalem bodde fromma judar från alla 

länder under himlen. 6När dånet ljöd 

samlades hela skaran, och förvirringen blev 

stor när var och en hörde just sitt språk talas. 

7Utom sig av förvåning sade de: "Men är de 

inte galileer allesammans, dessa som talar? 

8Hur kan då var och en av oss höra sitt eget 

modersmål talas? 9Vi är parther, meder, 

elamiter, vi kommer från Mesopotamien, 

Judeen och Kappadokien, från Pontos och 

Asien, 10från Frygien och Pamfylien, från 

Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi 

har kommit hit från Rom, 11både judar och 

proselyter, vi är kretensare och araber - ändå 

hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds 

stora gärningar." 12I sin häpnad visste ingen 

vad han skulle tro, och de frågade varandra: 

"Vad betyder detta?" 13Men andra gjorde sig 

lustiga och sade: "De har druckit sig fulla på 

halvjäst vin." 

 

Jagpärlan 
1 Mos 1:27 

27Gud skapade människan till sin avbild, till 

Guds avbild skapade han henne. Som man 

och kvinna skapade han dem.  

 

Doppärlan 
Kolosserbrevet 2:11-15 

11I honom har ni också blivit omskurna, men 

inte som människor gör det, utan genom att 

bli av med den syndiga kroppen - det är 

omskärelsen genom Kristus - 12när ni 

begravdes med honom i dopet. I dopet har ni 

också uppstått med honom genom tron på 

kraften hos Gud som uppväckte honom från 

de döda. 13Och ni, som var döda genom era 

överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er 

har Gud gjort levande tillsammans med 

Kristus, i och med att han förlät oss alla våra 

överträdelser 14och drog ett streck över det 

skuldebrev som belastade oss med lagens 

krav. Han har utplånat det genom att spika det 

på korset. 15Han avväpnade härskarna och 

makterna och utsatte dem för allas förakt, när 

han triumferade över dem genom Kristus. 

 

Ökenpärlan 
Fil 2:1-12 

Om det alltså finns tröst genom Kristus, 

uppmuntran från kärleken och gemenskap 

från Anden, om det finns ömhet och 

medkänsla, 2gör då min glädje fullkomlig 

genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, 

eniga i tanke och sinnelag, 3fria från 

självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och 

sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara 

på ert eget bästa utan också på andras. 5Låt 

det sinnelag råda hos er som också fanns hos 

Kristus Jesus. 6Han ägde Guds gestalt men 

vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan 

avstod från allt och antog en tjänares gestalt 

då han blev som en av oss. När han till det 

yttre hade blivit människa 8gjorde han sig 

ödmjuk och var lydig ända till döden, döden 

på ett kors. 9Därför har Gud upphöjt honom 

över allt annat och gett honom det namn som 

står över alla andra namn, 10för att alla knän 

skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden 

och under jorden, 11och alla tungor bekänna 

att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. 

12Därför, mina kära, ni som alltid har varit 

lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er 

frälsning, inte bara så som när jag var hos er 

utan ännu mer nu när jag är långt borta. 

 

Bekymmerlöshetspärlan 
Psaltaren 37:3-6 

3Förtrösta på Herren och gör det goda, 

så får du bo i ditt land och leva trygg. 

4Ha din glädje i Herren, 

han ger dig allt vad ditt hjärta begär. 

5Lägg ditt liv i Herrens hand. 

Lita på honom, han kommer att handla. 

6Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset, 

din rättvisa sak som middagssolen. 

 

Kärlekens pärlor 
Matteus 27:27-31 

27Då förde ståthållarens soldater Jesus till 

residenset och samlade hela vaktstyrkan 

omkring honom. 28De tog av honom kläderna 

och hängde på honom en röd soldatkappa 

29och vred ihop en krans av törne och satte 

den på hans huvud och stack en käpp i högra 



handen på honom. Sedan föll de på knä för 

honom och hånade honom och sade: "Leve 

judarnas konung." 30De spottade på honom 

och tog käppen och slog honom i huvudet. 

31Och när de hade hånat honom tog de av 

honom kappan och satte på honom hans egna 

kläder och förde bort honom för att korsfästa 

honom. 

 

Nattens pärla 
Psaltaren 51:3-13 

3Förbarma dig, Gud, i din nåd, 

stryk ut mina synder i din stora godhet. 

4Gör mig fri från all min skuld 

och rena mig från min synd. 

5Jag vet vad jag har brutit, 

min synd står alltid inför mig. 

6Mot dig, bara mot dig har jag syndat, 

jag har gjort det som är ont i dina ögon. 

Du har rätt när du ställer mig till svars, 

den dom du fäller är rättvis. 

7I skuld är jag född, 

i synd blev jag till i min moders liv. 

8Du som älskar ett uppriktigt hjärta, 

ge mig vishet i mitt innersta. 

9Rena mig med isop från min synd, 

tvätta mig vit som snö. 

10Låt mig få höra glädjerop och lovsång, 

låt den du har krossat få jubla. 

11Vänd bort din blick från mina synder, 

stryk ut all min skuld. 

12Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, 

ge mig ett nytt och stadigt sinne. 

13Driv inte bort mig från din närhet, 

ta inte ifrån mig din heliga ande. 

 

Uppståndelsepärlan 
1 Korintierbrevet 15:20-28 

20Men nu har Kristus uppstått från de döda, 

som den förste av de avlidna. 21Ty eftersom 

döden kom genom en människa kommer 

också uppståndelsen från de döda genom en 

människa. 22Liksom alla dör genom Adam, så 

skall också alla få nytt liv genom Kristus. 

23Men i tur och ordning: först Kristus och 

därefter, vid hans ankomst, de som tillhör 

honom. 24Sedan kommer slutet, när han 

överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han 

förintat varje välde och varje makt och kraft, 

25ty han måste härska tills han har lagt alla 

fiender under sina fötter. 26Den siste fienden 

som förintas är döden, 27ty allt har han lagt 

under sina fötter. När det heter att allt är lagt 

under honom är naturligtvis den undantagen 

som har lagt allt under honom. 28Men när allt 

har lagts under honom skall Sonen själv 

underordna sig den som har lagt allt under 

honom, så att Gud blir allt, överallt. 
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Gudspärlan 
Lukas 1:46-55 

46Då sade Maria: 

"Min själ prisar Herrens storhet, 

47min ande jublar över Gud, min frälsare: 

48han har vänt sin blick till sin ringa 

tjänarinna. 

Från denna stund skall alla släkten prisa mig 

salig: 

49stora ting låter den Mäktige ske med mig, 

hans namn är heligt, 

50och hans förbarmande med dem som 

fruktar honom 

varar från släkte till släkte. 

51Han gör mäktiga verk med sin arm, 

han skingrar dem som har övermodiga planer. 

52Han störtar härskare från deras troner, 

och han upphöjer de ringa. 

53Hungriga mättar han med sina gåvor, 

och rika skickar han tomhänta bort. 

54/55Han tar sig an sin tjänare Israel 

och håller sitt löfte till våra fäder: 

att förbarma sig över Abraham 

och hans barn, till evig tid." 

 

Jagpärlan 
Ps 139:17-18 

17Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, 

väldig är deras mångfald. 

18Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, 

når jag till slutet är jag ännu hos dig. 

 

Doppärlan 
Romarbrevet 6:4-11 

4Genom dopet har vi alltså dött och blivit 

begravda med honom för att också vi skall leva 

i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de 

döda genom Faderns härlighet. 5Ty har vi 

blivit ett med honom genom att dö som han 

skall vi också bli förenade med honom genom 

att uppstå som han. 6Vi vet att vår gamla 

människa har blivit korsfäst med honom för att 

den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så 

att vi inte längre är slavar under synden. 7Ty 

den som är död är frikänd från synden. 8När vi 

nu har dött med Kristus är vår tro att vi också 

skall leva med honom. 9Vi vet ju att Kristus har 

uppväckts från de döda och inte mer skall dö. 

Döden är inte längre herre över honom. 10När 

han dog, dog han bort från synden, en gång 

för alla. När han nu lever, lever han för Gud. 

11Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus 

är ni döda för synden men lever för Gud. 

 

Ökenpärlan 
Rom 12:3-18 

3I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var 

och en av er: ha inte för höga tankar om er 

själva utan tänk som man bör tänka, med 

självbesinning, så att var och en rättar sig efter 

det mått av tro som Gud har tilldelat honom. 

4Ty liksom vi har en enda kropp men många 

lemmar, alla med olika uppgifter, 5så utgör vi, 

fast många, en enda kropp i Kristus, men var 

för sig är vi lemmar som är till för varandra. 6Vi 

har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: 

profetisk gåva i förhållande till vår tro, 

7tjänandets gåva hos den som tjänar, 

undervisningens gåva hos den som 

undervisar, 8tröstens gåva hos den som tröstar 

och förmanar, gåvan att frikostigt dela med 

sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt 

hjärta visa barmhärtighet. 

9Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, 

håll fast vid det goda. 10Visa varandra 

tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa 

varandra i ömsesidig aktning. 11Slappna inte i 

er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna 

Herren. 12Gläd er i hoppet, var uthålliga i 

lidandet och ihärdiga i bönen.13Hjälp Guds 

heliga med vad de behöver, vinnlägg er om 

gästfrihet. 14Välsigna dem som förföljer er, 

välsigna dem och förbanna dem inte. 15Gläd 

er med dem som gläder sig och gråt med dem 

som gråter. 16Bemöt alla lika och håll er inte 

för goda att umgås med dem som är ringa. Var 

inte självkloka. 17Löna inte ont med ont. Tänk 

på vad som är riktigt för alla människor. 18Håll 

fred med alla människor så långt det är möjligt 

och kommer an på er.  

 

Bekymmerlöshetspärlan 
Psaltaren 34:6-11  

6Se mot honom och stråla av glädje, 

sänk inte blicken i skam. 

7Jag eländige ropade, Herren hörde, 

han räddade mig ur all min nöd. 

8Herrens ängel håller vakt 

kring hans trogna och räddar dem. 

9Se och smaka Herrens godhet, 

lycklig den som flyr till honom! 

10Frukta Herren, ni hans heliga, 

de som fruktar honom lider ingen brist. 

11Lejon kan lida nöd och hungra, 



de som sökt sig till Herren saknar ingenting. 

 

Kärlekens pärlor 
Jesaja 53:2-7 

2Som en späd planta växte han upp inför oss, 

som ett rotskott ur torr mark. 

Han hade inget ståtligt yttre 

som drog våra blickar till sig, 

inget utseende som tilltalade oss. 

3Han var föraktad och övergiven av alla, 

en plågad man, van vid sjukdom, 

en som man vänder sig bort ifrån. 

Han var föraktad, utan värde i våra ögon. 

4Men det var våra sjukdomar han bar, 

våra plågor han led, 

när vi trodde att han blev straffad, 

slagen av Gud, förnedrad. 

5Han blev pinad för våra brott, 

sargad för våra synder, 

han tuktades för att vi skulle helas, 

hans sår gav oss bot. 

6Vi gick alla vilse som får, 

var och en tog sin egen väg, 

men Herren lät vår skuld drabba honom. 

7Han fann sig i lidandet, 

han öppnade inte sin mun. 

Han var som lammet som leds till slakt 

eller tackan som är tyst när hon klipps, 

han öppnade inte sin mun. 

 

Nattens pärla 
Lukas 23:50-56 

50Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, 

en god och rättfärdig man 51som inte hade 

haft någon del i de andras beslut och åtgärder. 

Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och 

han väntade på Guds rike. 52Josef gick till 

Pilatus och bad att få Jesu kropp. 53Han tog 

ner den, svepte den i linnetyg och lade den i 

en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. 

54Det var förberedelsedag, och sabbaten 

skulle just börja. 

55Kvinnorna som hade kommit från Galileen 

tillsammans med Jesus följde med och såg 

graven och hur hans kropp lades där. 56När 

de hade återvänt hem gjorde de i ordning 

välluktande kryddor och oljor, och sabbaten 

tillbringade de efter lagens bud i stillhet. 

 

Uppståndelsepärlan 
Johannes 20:19-23 

19På kvällen samma dag, den första i veckan, 

satt lärjungarna bakom reglade dörrar av 

rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt 

ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla." 

20Sedan visade han dem sina händer och sin 

sida. Lärjungarna blev glada när de såg 

Herren. 21Jesus sade till dem igen: "Frid åt er 

alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." 

22Sedan andades han på dem och sade: "Ta 

emot helig ande. 23Om ni förlåter någon hans 

synder, så är de förlåtna, och om ni binder 

någon i hans synder, så är han bunden." 

 


