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Taizé bønner – Du gør os i stand til at bringe fred 
 
 
 
 
 
Hellige Ånd gør os i stand til at bringe fred, 
hvor der er modsætninger, og tillad at et 
genskin af Guds barmhjertighed bliver synlig 
gennem de liv, vi lever. 
Ja, vis os, hvordan vi kan elske og sige det 
med vore liv. 
 
 
Du elsker os, Gud, og hvor fattig vor bøn end 
er, søger vi dig i tillid. 
Din kærlighed baner sin vej gennem vor 
tøven og endda gennem vor tvivl. 
 
 
Jesus vor fred, du kalder os til at følge dig 
hele vort liv. 
Derfor forstår vi med ydmyg tillid, at du 
inviterer os til at blive ved med at byde dig 
velkommen igen og igen. 
 
 
Hellige Ånd, selv når vore ord næppe kan 
udtrykke vor længsel efter fællesskab med 
dig, hviler du usynligt i hver enkelt af os, så 
glæde kan blive os til del. 
 
 
Barmhjertighedens Gud gør os i stand til at 
vente på dig i bøn og modtage det 
kærlighedens blik, hvormed du betragter 
hvert enkelt af vore liv. 
 
 
Jesus, vort hjertes glæde, du sender din 
Hellig Ånd over os. Han kommer for at 
genopvække tilliden i os.  
Gennem ham indser vi, at det enkle ønske 
efter Gud bringer vore sjæle tilbage til liv. 
 
 
Hellige Ånd, vores trøster, kom og ånd på de 
bekymringer, som holder os borte fra dig. 
Gør os i stand til at opdage det kildevæld af 
tillid, som er dybt i vore liv. 
 

 
Barmhjertighedens Gud, gennem evangeliet 
griber vi i glimt, at du elsker os selv i 
øjeblikke med dyb ensomhed. 
Salige er de, som overgiver sig til dig ved 
hjertets tillid. 
 
 
Jesus, vort håb, selv ansigt til ansigt med 
vore begrænsninger og behov ønsker vi, at 
se i øjnene, at du elsker os, og at dit lys altid 
oplyser den vej, du leder os på. 
 
 
Hellige Ånd, ved dit vedvarende nærvær 
leder du os til at give vort liv for kærligheden. 
Og selv om vi til tider glemmer dig, sender du 
glæde til os. 
 
 
Kærlighedens Gud, ved Hellig Ånden er du os 
altid nær. 
Dit nærvær er usynligt, men du lever i vore 
sjæls dyb, selv når vi ikke er klar over det. 
 
 
Jesus Kristus, selv da du var tynget af 
prøvelser, truede du ingen; du tilgav. 
Vi vil også gerne være i stand til at tilgive, 
mens vi forbliver i hjertets dybe enkelhed. 
 
 

 


