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Taizé bønner - Barmhjertige Kristus 
 
 
 
 
Barmhjertige Kristus, 
du tager imod os 
med vore gaver og med vor skrøbelighed. 
Og ved din Helligånd  
sætter du os fri, du tilgiver. 
Du fører os helt frem  
til at give vore liv for kærlighed. 
 
Al kærligheds Gud, 
vi ønsker at lytte til dig,  
når dit kald giver genklang 
i vort dybeste indre:  
”Gå fremad, for at din sjæl må leve!”  
 
Hellige Ånd, Du trøstende Ånd, 
modtag vor helt enkle bøn. 
Vi ønsker at betro alt til dig 
og at glæde os over det,  
som du udretter i vor sjæl. 
 
Jesus Kristus, 
giv os et beslutsomt hjerte,  
som i en enkel bøn 
utrætteligt søger  
at finde fællesskab med Gud. 
 
Nådige Gud, 
evangeliet hjælper os  
til at forstå disse gode nyheder: 
Ingen, nej ingen er udelukket 
hverken fra din kærlighed  
eller fra din tilgivelse. 
 
Hellige Ånd, Du indre lys, 
vi ønsker aldrig at vælge mørket, 
men altid tage imod den oplysning, 
der kommer fra dig. 
 
Jesus, vor glæde, 
du kalder os til at følge dig. 
Og vi forstår, at dit evangelium 
kan forvandle såvel vort hjerte  
som vort liv. 
 
 
 

 
Barmhjertige Gud, 
vi lovpriser dig for mangfoldigheden 
af kvinder, mænd og unge,  
som over hele jorden 
søger at være vidner om 
fred, forligelse og fællesskab. 
 
Hellige Ånd, Du trøstende Ånd, 
at forblive i dit nærvær  
i en fredfyldt stilhed er allerede bøn. 
Du forstår os fuldt ud, 
og undertiden kan selv et enkelt suk være en 
bøn. 
 
Jesus, ethvert livs frelser, 
som morgenstjernen  
stiger i vore hjerter 
sender du lys  
helt ind i vor tvivl og vor tøven.  
 
Gud, du elsker hvert menneske. 
Vi ønsker at leve i fællesskab med dig 
dag efter dag i stilhed og i kærlighed. 
 
Hellige Ånd, 
du fylder universet. 
med stilhedens åndedræt 
siger du til enhver af os: 
”Frygt ikke, i dit dybeste indre 
er Gud nærværende: 
Søg og du vil finde.” 
 
 


