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Januar  

Godhedens Gud, 
selv når vi holder os langt fra dig, 
elsker du os altid,  
og du venter på os. 
Ved dit nærvær og din tilgivelse  
bliver du vor fred. 
 
Februar 

Jesus, vort håb, 
du tænder i os et lysskær, 
som tillader os at komme  
tæt på din medlidenhed. 
Og selv i vore lidelser 
lader du føde  
en ånd af indre styrke 
og af barmhjertighed. 
 
Marts 
Hellige Ånd  
lad os, gennem ydmyg bøn, 
lære i fællesskab med 
uskyldige og med enfoldigt troende. 
Uden at vide det reflekterer de for mange 
Kristi kærlighed og barmhjertighed. 
 
April  
Jesus, vor glæde, 
du forandrer vort mørke til et evangelisk lys 
og til hver enkelt af os har du dette kald:  
”Kom, følg mig”; 
Jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet,  
i mig skal du finde hvile.” 
 
 
Maj 
Hellige Ånd, medlidenhedens Ånd,  
du ånder på vore skrøbeligheder. 
du forvandler vore umuligheder til tillid, 
den tillid, som du er i hver eneste af os.  
 
Juni 
Medlidenhedens Gud, 
Du vil ikke, at nogle skal lide 
men påtager dig selv enhver menneskelig 
prøvelse. 
Medens vi forsøger at elske dig,  
ønsker vi også selv at blive i stand til, 
at tilgive igen og igen.  
 

Juli 
Jesus Kristus, vort hjertes lys, 
selvom der måtte være tvivl i os 
elsker du os ikke mindre af den grund. 
Så vi ønsker at leve af dit ord: 
Den, der vover at give sit liv 
af kærlighed til mig, den opstandne Kristus, 
skal finde det igen.  
 
August 
Hellige Ånd,  
på dage med glæde 
såvel som på dage med kampe, 
genopliver du altid i os en enkel bøn, 
fra evangeliets kilder. 
Og du giver os hjertets fred under alle forhold. 
 
September 

Jesus, vor fred, 
i dit evangelium siger du til os,  
at når vi er samlede i dit navn, 
er du midt i blandt os.  
Dit nærvær er usynligt, men ved Helligånden 
bor du altid i vore hjerter.  
 
 
Oktober  
Fredens Gud,  
selv hvis en indre tåge 
får os til at drive  
langt bort fra troens tillid, 
forlader du os ikke.  
Og vi indser, at den enkle længsel efter Gud,  
allerede er troens begyndelse. 
 
November 
Hellige Ånd, trøstens Ånd, 
vi ville gerne gå fremad, medens vi opdager,  
hvad du forventer af os. 
Og vort liv åbner sig ved dit nærvær; 
og det udfolder sig til det, vi end ikke turde håbe. 
 
December 

Gud for alle mennesker, 
ved lovprisningens ånd 
fører du os ud af vor tøven. 
Ved at betro os håbets mysterium  
gør du os i stand til 
at dele det med andre 
frem for alt ved det liv, vi leve.

 


