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Taizé bønner - Hellige Ånd, du nærværets mysterium 
 
 
 
Hellige Ånd, 
du nærværets mysterium, 
du iklæder os din fred, 
den kommer for at berøre  
dybet af vor væren 
og bringer os et åndedrag af liv.  
 
Jesus, du vort hjertes fred, 
dit evangelium kommer  
for at åbne vore øjne 
for fylden i din kærlighed: 
Den er tilgivelse; 
Den er indre lys. 
 
Al kærligheds Gud, 
når vi søger dig i tillid, 
venter vi, at selv vore indre modsigelser  
må åbnes for din Hellige Ånds nærvær.  
 
Hellige Ånd 
du ønsker ikke, at vi skal bekymre os, 
men du tilbyder os din fred. 
Den forbereder os på at leve 
hver dag    
som en dag fra Gud. 
  
Jesus Kristus, 
frelser af ethvert liv, 
du kom ikke til jorden 
for at fordømme verden 
men for at vi, ved din Hellige Ånd, 
må leve i fællesskab med Gud. 
 
Fredens Gud, 
du elsker og 
du opsøger enhver af os. 
Du ser på ethvert menneske 
med uendelig ømhed 
og dyb medfølelse. 
 

Hellige Ånd 
Åndedrag af Guds kærlighed. 
Vor bøn kan være ganske ydmyg, 
men gennem evangeliet 
forstår vi, at du beder, 
selv i vort hjertes stilhed.  
 

Jesus, vort hjertes håb, 
du lever altid i os 
og gennem dit Evangelium 
siger du til hver eneste af os: 
”Frygt ikke; 
Jeg er med dig.” 
 
Medlidenhedens Gud, 
du lider med dem, 
som gennemlever prøvelser. 
Og du modtager altid  
hvem som helst, der bringer 
deres egne byrder til dig. 
 
Hellige Ånd, 
du kommer for at tænde 
et glimt af lys i os. 
Selv hvis det er ganske svagt, 
er det nok til at understøtte 
længslen efter Gud i vore hjerter. 
 
Jesus, vor tillid, 
vi ville gerne elske dig 
med hele vor sjæl. 
Giv os at vove at 
forny vort livs gave 
igen og altid. 
 
Barmhjertighedens Gud, 
i apostlenes og  
i jomfru Marias fodspor 
forbereder du os 
på at overgive os selv til dig  
i tillid og kærlighed. 
 
 

 


