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Kristuskransen – i et Bibelsk lys
Det er en stor fordel å ha noe kjennskap til new age for å forstå dybdene av denne teksten. Ulike 
kilder brukt i teksten er ramset opp til slutt i dokumentet.

Bakgrunn
Kristuskransen møtte jeg første gang i konfirmasjonsundervisningen, den gang tenkte jeg ikke så 
mye over dette. I senere tid har jeg sett nærmere på denne kransen og oppdaget at det er et 
overraskende snevert bilde av kransen som det blir fremstilt. Et bilde hvor man uten kritikk stiller 
kransen i et lys som et godt verktøy for kristne. Grunnen til at man er lite kristisk til dette objektet 
kan være at det er en ganske ny oppfinnelse og kunnskapen er svært liten. Hvis man undersøker 
nærmere vil man oppdage andre lignende kranser i ulike religioner, og at tradisjonen med 
bønnebånd går langt tilbake i mange religiøse sammenhenger. Hovedgrunnen til at jeg skriver om 
Kristuskransen er for å opplyse andre kristne om bakgrunnen for kransen, og gi flere et bredere 
bilde på hvorfor man bør være kritisk til denne. 

Hva er Kristuskransen?
Det er mye litteratur å lese om Kristuskransen i bøker og på internett, derfor blir det kun en generell 
forklaring på hva dette er for en gjenstand. Selve kransen er et armbånd bestående av ulike perler i 
form og farge. Hver perle har sitt navn og sin hensikt hvor man skal fokusere på deler av kristen tro 
i ulike bønner. Med hendene kan man føle på de ulike perlene imens man ber. Den skal kort fortalt 
hjelpe mennesker til å holde konsentrasjonene under bønn. Kransen er laget av den svenske 
biskopen Martin Lönnebo, i Sverige kalles kransen for "Frälsarkransen".

Hvem er Martin Lönnebo?
Bibelen lærer oss at vi ser på fruktene av treet om treet er ondt eller godt (Matteus 7,15-20). På 
samme måte må man gå i dybden på ulike verktøy og elementer som dras inn i kristen 
sammenheng. Vi må vokte oss for å ikke dra inn ting vi ikke kjenner til, fordi det kan føre oss på 
avveie slik at vi tilber noe annet enn Gud (Matt. 24:4). Alt som forkynnes må prøves mot Bibelen, 
Guds ord. Derfor vil kjennskap til Martin Lönnebo, som er opphavet til Kristuskransen, være 
nødvendig for å få et bredere bilde av kransen. 

Martin Lönnebo er en svensk teolog, biskop og forfatter. Han er aktiv innen "Svenska Frimurare 
Orden"[1]. Lönnebo hadde i sin barndom sin barnetro basert på C.O.Rosenius litteratur men i mer 
voksen alder gått bort fra dette og over på blant annetAlbert Schweitzers litteratur om den globale 
etikken og kristen mystikk. Han er også godt bevandret innen katolsk lære og andre religioner[2]. 

For å bli bedre kjent med Lönnebo ser vi litt nærmere på noen av hans egne sitater i ulike 
sammenhenger (Sitat skrevet i kursiv):

– "Kristus har blivit mer kosmisk" [2]
Kosmisk vil si at noe er blitt stort eller tilhører denne verdensorden, og er verdensaltet[4]. 
Det blir derfor underlig å si at Kristus har blitt mer av denne verden, for Kristus er Guds 
Sønn og var kun på jorden som menneske en liten stund.

– "Det var viktig att hitta ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tilhörighet. Det  
var därför vi valde frälsarskransen, for frälsaren har vi alla gemensamt" [3]
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Etter å ha lest dette sitatet bør man som kristen få en bjelle til å ringe. Lönnebo snakker her 
om at Kristuskransen(Frälsarkransen) ble til som et bønnebånd som alle kan bruke uansett 
religion, fordi man har frelseren felles. Dette er helt motstridende mot det Bibelen forteller, 
og hva som er virkelighet. Det er kun kristen tro som har Jesus Kristus som frelser. Ikke 
noen annen religion har dette felles med kristen tro. Med dette får man bedre kjennskap til 
hva Lönnebo har for en slags tro.

– "Den största pärlan symboliserer Gud, och ska inspirera till tankar och böner om Gud" [3].
Trenger man en perle i et armbånd som symbol for å bli inspirert til å tilbe Gud? Dette 
finner man ikke noe grunnlag for om man søker etter et slikt svar fra Bibelen. Det er derimot 
vår tro og kjennskap til Gud gjennom Bibelen og Jesus Kristus som skal gi oss inspirasjon 
til å tilbe Gud vår Far. 

Bønnebånd
Kristuskransen er ikke det eneste bønnebåndet som brukes i verden. Antageligvis er Kristuskransen 
det nyeste innen bønnebånd, og har nok fått inspirasjon av bønnebånd fra andre religioner som har 
vært brukt i lang tid. To av de mest kjente religiøse sammenhenger hvor det har blitt brukt/brukes 
bønnebånd er innen katolisismen (Rosenkransen) og innen hinduismen (Mala) i form av yoga. 

Rosenkransen
Et perlekjede som brukes til å holde telling på bønnene innen rosenkransbønnen[5]. Bønnen er en 
form for meditasjon hvor man fordyper seg i ulike mysterier. Ved bruk av gjentagelser av bønner 
skal man finne ro i sinnet og lytte til Gud. Forståelsen av frelsen og dens betydning skal ved bruk av 
rosenkransen bli bedre[6].  

Mala
En tråd med 108 perler/krystaller som ofte brukes som et kjede eller armbånd. Hensikten med Mala 
er å bruke det som et verktøy i meditasjon. Et verktøy for å få ro i sinnet eller fokuset på rett plass. 
Dette fordi meditasjon ofte kan være vanskelig når man har så mange distraherende elementer rundt 
seg. Både tanker og sinnet kan skape uro, og da skal Mala være til hjelp for å finne roen slik at man 
kan meditere. Perlene tar man mellom fingrene og de flyttes under bruken av verktøyet[7].

Rundt 800 tallet tok muslimer i bruk perlebånd bestående av 99 perler for å huske Allahs 99 navn. 
En av de største kritikerne av både ulike armbånd/bønnebånd og Rosenkransen var Martin 
Luther[8]. Kan det være en grunn til at Luther var kristisk til dette?

I likhet med Kristuskransen er både Mala og Rosenkransen verktøy som skal få mennesker til å 
finne roen, fokus og være et verktøy for å komme nærmere en guddommelig kraft. Likhetene er 
skremmende, og det skal ikke mye til å forstå at inspirasjonen til Kristuskransen ikke er hentet fra 
Bibelen, men fra andre religioner. Kommer man nærmere Gud ved å bruke Kristuskransen? Blir 
man bedre kjent med Gud ved å bruke Kristuskransen? Er det en fare for at man åpner seg opp for 
annen åndelighet ved bruk av Kristuskransen?
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"Livets pärlor"
En av bøkene skrevet om Kristuskransen heter "Livets pärlor", og er skrevet av Carolina Welin og 
Carolina Johansson. De fleste bønnene i boka og inspirasjonen til boka er fra Martin Lönnebo. 

”Ett nutida radband, som hjälper och påminner om det som är viktigast i livet: Att jag är 
en människa, att jag behöver andas frisk luft, leva i glädje och harmoni med mina 
medmänniskor, med naturen och med den andliga världen…. Syftet med resan är att finna 
Gud, men också att finna mig själv och att kunna se mina medmänniskor…..Livets pärlor´ 
är en andlig vän, någon som finns till för dig och dina behov. Ladda dina livspärlor med 
just dina behov……Livets pärlor´ är tänkta som ett stöd att tolka tillvaron och vår egen 
värld. Samtidigt är de en länk eller en bro till Gud och den andliga världen…..”[9]

Sitatet over viser noe om at fokuset, sett fra Lönnebo sin side, ligger på "jeg", "meg" og "mine 
behov" ved bruk av Kristuskransen. Den handler om å finne Gud, harmoni, åndlige verden og at 
man skal lade sine perler. 

Boken går også inn på hvordan man skal bruke de ulike perlene i Kristuskransen, her er noen 
eksempler:

• ”Jagpärlan”: ”När du håller Jagpärlan, föreställ dig ditt innersta jag som det vackraste 
som någonsin skådats… När jag andas djupt, lyssnar inåt och ber Jagpärlans bön, känner 
jag värmen sakta sprida lugn i mitt inre. Jag får förnyad kraft och ser på min uppgift med 
en annan,mer möjliggörande energi….”[9]

Det fokuseres mye mot menneskets indre, krafter og energier.

• ”Bekymmerslöshetspärlan”: ”Livskraft mäter vi oftast inte i tid – den handlar om 
upplevelser, känslor, glädje och gemenskap. Det är själva essensen av vår mänskliga 
längtan: harmoni, balans och flöde. Vi behöver stanna upp och njuta av 
Bekymmerslöshetspärlan lite oftare i vårt dagliga liv….”[9]

Harmoni, balanse og strøm er også i fokus

Legg på minnet de ulike områdene/ordene som Lönnebo i sin bok fokuserer på når det gjelder 
bruken av Kristuskransen.

Hvor brukes Kristuskransen i Norge?
Hvor stor utbredelsen av Kristuskransen er i Norge har jeg ingen statestikk over, men at det spres 
som ild i tørt høy ser man spesielt innen kristent arbeid med barn og unge. Det er i den 
sammenheng en tanke å fundere over hvorfor barn og unge er målgruppen for en så ny gjenstand 
innenfor kristen sammenheng. Barn og unge er vel trolig den gruppen mennesker som har minst 
sjanse til å være kritisk til noe slikt, pga mangel på både erfaring og kunnskap sammenlignet med 
voksne kristne personer. Konfirmant-, barn & unge- og søndagsskolearbeid er områder hvor 
Kristuskransen i dag brukes i vårt land. Hvilken mulighet har denne aldersgruppen til å stille med et 
kritisk syn til denne kransen, som kan være utslagsgivende om man vil ta imot den eller ikke? Er 
det via en Kristuskrans barn og unge skal bli kjent med Jesus?

Argumenter som "Kristuskransen hjelper kristne med å huske å leve som Jesus" bør få kristne til å 
reagere. Hvilken tro bygger vi på en slik gjenstand? Ja dette kan virke som harde ord, og mange vil 
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kanskje tenke at vi er mennesker og glemmer. Det er helt riktig at vi er mennesker og vi glemmer, 
men hva skal ligge i vårt hjerte om alt skal ligge i en krans? 
Tenk deg at du gifter deg med en person som du virkelig elsker, og denne personen er allergisk for 
epler. Skriver du dette da ned på en lapp eller finner fram en gjenstand som skal minne deg på 
dette? Tvilsomt! Antageligvis vil du legge dette på minnet fordi du av ditt hjerte elsker denne 
personen. På samme måten gjelder vårt forhold til Jesus Kristus og Guds Ord, Bibelen. Ordene 
husker vi fordi det er plantet i vårt hjerte via kjennskap med Jesus Kristus.  

New age
New age er ingen sekt, menighet eller organisasjon, derimot er det en fellesbetegnelse for mange 
ulike organiserte grupper rundt i verden. Et felles mål for alle gruppene er blant annet å danne en 
felles enhet i verden hvor både økonomi, religion og styre er felles. 

Hvis du ikke kjenner så godt til new age anbefales det å gjøre et dypere dykk i temaet. Noen linker 
fra nettsiden Bibelfokus.se kan anbefales:

– http://bibelfokus.se/newage  
– http://bibelfokus.se/mystik  

Innen new age finner man blant annet yoga, meditasjon, qigong og mystikk. Det handler om 
nyåndelighet, lade stener/perler med ulike krafter, finne sitt indre "jeg", harmoni mellom gode og 
onde krafter og mye mer. Dette er elementer man ikke finner grunnlag for å drive med om man 
følger Bibelen. Mye av disse elementene er hentet fra hinduisme og andre gamle afrikanske 
religioner. Så hvem tilber man gjennom dette om det ikke er Bibelens Gud? Da er det klart at man 
tilber Djevelen. New age er altså ikke tilbedelse av Bibelens Gud, men derimot Djevelen. Det er 
ikke bare gjennom ulike former som nevnt over at new age er i vårt samfunn, dette finnes både i 
musikk, bøker og filmer som selges over alt[10]. 

Det å klare å skille new age fra kristen tro er ikke alltid like enkelt, grunnen til dette er at det svært 
ofte tas mange elementer fra kristen tro inn i new age, slik at man har en del som er helt rett etter 
Bibelen og en annen del som er noe helt annet. Dette fører til at mennesker svært ofte tror at dette er 
kristendom fordi man bruker ord, uttrykk og elementer fra Bibelen som er kjente. Samtidig veves 
det inn elmenter fra mange ulike andre religioner. Et godt eksempel på dette er "kristen-yoga" som 
antageligvis ikke er like vanlig her i landet som i Sveige, selv om det er på vei inn. Det som 
muligens er mer kjent er yoga som treningsform som selv kristne driver med på fritiden. Problemet 
er at man ser på dette som en nøytral treningsøvelse. I forbindelse med "kristen-yoga" bytter man 
bare ut ordene som hinduister bruker med kristne ord og uttrykk i troen på at man da søker Bibelens 
Gud. Dette er svært skummelt fordi det ikke finnes noe hold for dette i Bibelen, og man vil søke en 
annen gud ved å drive med slike øvelser. Grunnen til at man ikke ser faren ved yogaøvelser er at det 
hele skjer gradvis. Først er det fysiske øvelser, og senere blir fokuset mer og mer på det åndelige. 
Yoga handler også om å finne roen i seg selv og tømme sitt eget sinn. Målet med dette er å 
bekjempe blant annet stress og annen uro for å selv få det behaglig i sitt indre. Det man gjør er å 
istedenfor slik Bibelen lærer oss å søke Gud utenfor oss, så skal man søke sitt eget indre. Ved å 
tømme sitt indre vil man åpne opp for andre ånder enn Guds Hellige Ånd[10]. 

Det kan for noen være vanskelig å høre sannheten om disse elementene som man finner innen new 
age fordi mange driver med dette uten å selv vite hva det handler om. En anbefaling er å ta helt 
avstand fra det, for selv om man ikke har opplevd noe negative opplevelser med new age elementer 
så har man åpnet seg opp for new age ved å prøve ut slike ting. Det å åpne seg er første steget til å 
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blir lurt inn i denne farlige new age verden. 

Likheter
Kristuskransen er i seg selv et lite tema, men fordi det innebærer så mange andre områder som i seg 
selv er stor, blir temaet ganske omfattende. Når man snakker om denne kransen bør man først få 
kjennskap til Martin Lönnebo, skaperen bak kransen. Når det er snakk om Martin Lönnebo så må 
man gå dypere i hans liv og se hva han deltar i, inspireres av og hvilket budksap han sprer. Når det 
gjelder hva han inspireres av har det tidligere vært nevnt både katolisisme og annen religiøsitet, det 
skal også nevnes at han har god kontakt med India hvor et firma lager Kristuskransen som han selv 
selger. Et land som er sterkt preget av hinduisme. En annen del som man bør kjenne til når det 
gjelder Lönnebo er hans deltagelse i Frimurerlosjen i Sverige, hvor han både er aktiv og har 
kommet opp på et høyt nivå. For å forstå hva dette innebærer bør man fordype seg i hva 
frimurerordenen er for noe, og ikke stole blindt på at dette er en sosial aktivitet for menn. Innenfor 
frimurrerordenen finner man okkulte handlinger og hemmelige ritualer, noe som ikke har noe med 
kristen tro å gjøre. Og new age er da også et tema som det er nyttig å fordype seg i om man skal få 
en bedre forståelse av hele bildet som har med Kristuskransen å gjøre.

Likhetene mellom Kristuskransen, Rosenkransen, Mala og new age som til nå er tatt frem i lyset bør 
i seg selv få kristne til å ikke bruke Kristuskransen. Når det i tillegg går frem at personen bak 
kransen (Lönnebo) både driver som frimurer og på flere områder henter inn elementer fra andre 
ulike religioner bør man virkelig reise seg opp og advare andre kristne.

”Runt Frälsarkransen – Två gudstjänster”/text och musik till radbandets pärlor:
Ett exempel från ”Gudspärlan” som används i ”Frälsarkransmässan:
Sång: ”Stilla i förväntan på din skaparkraft, o Gud,
Kärleken förändrar oss i möter här och nu”
Röst: ”Här är Gud”
Alla: ”Vi är här”
Röst: ”Här är Gud”
Alla: ”Jag är här”
Röst: ”Gud är den Gud är”
Alla: ”Jag är den jag är”
”Jag är den jag är” är en förstärkt form av Gudsnamnet JHWE – HERREN. I Frimurarnas 
Kungliga ärkegrad tillfrågas kandidaten: ”Broder, uppsyningsman, vad är du?” Denne 
svarar: ”Jag är den jag är” och tar sig därmed själv det namn, som är Israels Guds eget  
namn."[11]

Sitatet over er et forslag til ord man skal si på en gudstjeneste hvor man bruker Kristuskransen. Det 
er skremmende å se at man oppfordrer til å si "Jeg er den jeg er" hvor "jeg er" er et annet navn for 
Gud, Herren. 

Innen new age finner man elementer som har mange likheter med bønnebånd. Det handler om at vi 
alle er gud'er, derfor skal vi søke vårt indre, fordi gud er i alle og vi selv er guddommelige. På den 
måten blir både synd og Jesus Kristus som døde for våre syndere et lite vesentlig budskap. 
Dette går stikk i strid imot Bibelen som lærer oss å søke Gud utenfor oss selv.
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Fare ved Kristuskransen
Det er en grunn til sorg i hjertet når man ser hvor lett kristne, både ledere og andre, tar imot en 
gjenstand som Kristuskransen uten å kjenne til dens bakgrunn og opphav. Det finnes mange artikler 
og mye litteratur om kransen, men det er svært vanskelig å finne noe sted hvor man ser på denne fra 
en annen side enn kun den positive. Kort fortalt er det stor mangel på kritisk vurdering før et slikt 
element tas inn i mange av våre forsamlinger. Det er ikke sikkert Kristuskransen i seg selv er det 
avgjørende med tanke på faren for å bli lurt inn på en annen vei enn Jesus Kristus, men det er et 
element som er med på å åpne opp for en hel mengde andre elementer. Hva får oss til å tro at vi ikke 
tar imot noe annet i fin "innpakning" når vi har tatt imot Kristuskransen? For det er det dette handler 
om, nemlig at ting pakkes inn i "kristen forpakning" slik at vi ikke uten en fast Bibel kjennskap og 
kritisk utprøvning klarer å se hva det dreier seg om. 

Det å bruke Kristuskransen fører oss et hakk nærmere andre religioner. Det er på denne måten man 
kan se en utvikling mot det som det står om i Johannes åpenbaring, nemlig de siste tider. 
Utviklingen skjer gradvis, steg for steg, i en slik hastighet at de fleste ikke vil klare å våkne opp og 
se hva som egentlig skjer, men bare følger resten av mengden. Noe som er svært skummelt, men 
som dette dokumentet har som mål å advare mot. Vi bør se at Kristuskransen fører oss nærmere 
annen religiøsitet fordi disse også har liknende bønnebånd som brukes på svært lik måte. På den 
måten åpnes det opp for samarbeid og sammenslåinger på tvers av trosretninger/religioner, noe som 
det absolutt ikke er grunnlag for i Bibelen. 

Mener man med dette å si at det er greit å bruke Kristuskransen bare man i neste steg er varsom og 
passer på å være kristisk til nye elementer? Nei absolutt ikke! Anbefalningen for alle kristne er å ta 
helt avstand fra Kristuskransen. For det første finnes det ikke noe grunnlag/behov for kristne å ha en 
slik krans, det finnes heller ikke noe grunnlag i Bibelen for å bruke slike metoder for å bli bedre 
kjent med Gud. Hvis man ønsker å bli bedre kjent med Gud så les Bibelen og be til Gud i tro. Hvis 
man har vanskeligheter med å huske hvordan man skal leve som kristen så les Bibelen og la ordene 
virke inn i sitt hjerte med tro. Hvis man trenger et element for å spre budskapet om Jesus Kristus så 
bruk Bibelen og spre sannheten. Gå selv inn på Veien, Jesus Kristus og vis andre den samme vei.

En annen synsvinkel
Målet med dokumentet er at du som leser skal få se en annen synsvinkel av Kristuskransen og gi 
deg mer kunnskap om dens bakgrunn. Alt det som er skrevet i dette dokumentet oppfordrer jeg deg 
som leser til å prøve ut mot Guds ord og være kristisk til, prøv det ut for å se om det er sannhet. 
Bruk samme metode med alt hva du hører av forkynnelse. Grunnen til dette er for at du ikke skal 
stole blindt på det du hører eller leser som kommer fra mennesker. Det er heller ikke noen mening å 
overbevise deg som leser om du ikke selv tror det du har lest er sant. Derfor er også 
kildehenvisninger lagt med sist i dokumentet, og henvisninger til kildene er plassert i teksten. 

Håper du etter å ha lest denne teksten har fått en del tanker for å kunne se Kristuskransen i et nytt 
lys. Hele dette dokumentet kan fritt spres videre med de forutsetninger at det spres i en helhet, slik 
at flere mennesker kan få denne kunnskapen.
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Takk til
Det rettes en stor takk til Lennart Jareteig (v/Bibelfokus.se) og Evy Juneswed som er bakgrunnen 
for at jeg fikk kunnskapet som jeg har formidlet i dette dokumentet. 

Besøk
Ta gjerne en tur innom http://www.pauseknappen.wordpress.com hvor dette dokumentet vil ligge 
tilgjengelig blant andre artikler.
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[9] "Livets pärlor" av Martin Lönnebo
[10] Foredrag av Evy Juneswed: http://media.bibelfokus.se/audio/evy_juneswed_newage.mp3
[11] "Några tankar kring Frälsarkransen och Livets pärlor" av Evy Juneswed 

(http://media.bibelfokus.se/docs/Fralsarkransen_och_livets_parlor.pdf)

Takk for at du tok deg tid til å lese dette dokumentet. 
Guds fred og velsignelse være med deg! Gå med Gud!

Skrevet av:
     Sondre Vego
     24.02.10
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