
Bønnekjeder



Finnes i mange religioner

Kristendommen (flere retninger)

Islam

Hinduismen

Buddhisme (zen)

Pagan/druide



Islam

99 perler

99 forskjellige navn på 
Allah (Gud)

Også versjoner med 33 
perler - 3 runder.

Også 3x33 bønner.



Hinduisme 

108 perler

Sikhene og 
buddhistene har også 
108 perler i sitt 
bønnekjede.

108 er et spesielt tall 
(se wikipedia)



Buddhisme

Antall delbart på 108 - 
gjerne 27 stk

Her brukes ofte 
mantra - det samme 
gjentas om og om igjen.



Pagan/druide

3x9 perler, som jo også 
er 27 - som igjen går 
opp i 108

Holistisk orientert

Vet ikke autentisitet



Kristen - ortodoks

Jesusbønnen

33 / 50 / 100 / 300 
knuter/perler

Dusk i russland, kors i 
Hellas.

Konvertering: 700 stk 
for kveldsmesse osv.



Jesusbønnen:

Herre Jesus Kristus (Guds sønn)
Forbarm deg over meg (en synder)

(Lesetips: «En russisk pilegrims beretning»)



Kristen - Rosenkransen

54 + 5 perler + 
krusifiks/kors

Trosbekjennelse, Vår 
far, Hill deg Maria, Ære 
være og Salve Regina

De 4 mysteriene

Marias 7 gleder



Hill deg Maria:
Hill deg Maria - full av nåde,

Herren er med deg.
Velsignet er du blant kvinner,

og velsignet er din livs frukt Jesus.
Hellige Maria, Guds mor;

Be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.

Amen



Rosenkransen - lommeversjon

10+1 perle

Vår far + 10 Hill deg 
Maria

Ha med på reisen...

Kort om helgener - mer 
fra Bjarte.



Kristen - Kristuskransen

18 perler

Laget av den svenske 
biskopen Martin 
Lönnebo.

Stor utbredelse i 
Norden

Mange bruksmåter



Kristuskransen
Gjentagelse: Jesusbønnen, «skuddbønner» osv

Forskjellige bønner på hver perle

Bibelsteder (forslag eller dagens)

Synge - salmer

Hvilekransen (puste: uro - hvile)

Bildekransen

Pilegrimskransen (velg perle - fast bønn)

Fadervårkransen (på de fargede perlene)



Bønn ved Gudsperlen:
Du er evig,

Du er nær meg,
Du er lys,

og jeg er din.



Alt. kjeder: Mot avhengighet

Hjelp til å stoppe opp

Reflektere over livets 
valg

Bjarte kommer tilbake 
til dette.



Oppsummert
Bønnekjeder fremmer repetetiv bønn

Noen finner ro og fokus gjennom dette

En av flere veier til Kilden

Åpner opp for videre søking både i egen  
og andres tradisjoner

Bjarte tar dette litt videre...


