I dig finder jeg min glæde

Gud, du elsker os.
Døbt i den Hellige Ånd
har vi for evigt modtaget Kristus.
Og til hver eneste af os siger du:
”Du er enestående for mig,
i dig finder jeg min glæde”.
Hellige Ånd,
Trøstens Ånd,
du har betroet os,
ydmyge ved evangeliet,
håbets mysterium.
Selv når vi ignorerer det,
er det her og opretholder vor tillid.
Jesus,
du som er barmhjertig og nådig,
du gør os i stand til
at videregive,
til dem omkring os
en flamme af håb,
ved vore hjerters tillid.
Gud,
du, som elsker hvert eneste menneske.
Når vi overgiver
os helt til dig,
kommer vi til at forstå,
at selv det, der piner vort hjerte,
er blevet oplyst af Helligånden.

Al ømheds Gud,
du kommer og gør os
ydmyge ved Evangeliet.
Vi ville så gerne forstå,
at det bedste i os
opbygges
ved en ganske enkel tillid,
som selv et barn kan nå frem til.
Helligånd,
du kender vore skrøbeligheder,
men du kommer
for at forvandle vore hjerter,
så selv vort dybeste mørke
kan blive indre lys.
Al Evigheds Gud,
selv når alt i os
er tavst,
taler vore hjerter til dig
og beder,
og vi overgiver os til dig.
Helligånd,
åndedrag af Kristi kærlighed,
du er altid nær;
dybt i vore sjæle
planter du
troens tillid.

Kristus Jesus,
i dit evangelium forsikrer du os:
Jeg vil aldrig lade jer være alene,
jeg vil sende jer Helligånden,
han vil være en støtte og en trøst,
han vil give jer
fællesskab med Gud
dag efter dag.

Al barmhjertigheds Gud,
i fællesskab med alle
de hellige vidner,
fra apostlene og jomfru Maria
lige til dem i dag,
kalder du os
til at være bærere af fred,
af tillid og af glæde
til dem, som omgiver os.

Helligånd,
ved dit nærvær i os
forbereder du os
til at indse Guds barmhjertighed
og til at forstå:
Gud elsker os – ganske enkelt.

Kristus Jesus,
født fattig blandt de fattige,
er du Guds ydmyge.
Du kom, ikke for at dømme,
men for at åbne en vej,
af fællesskab med Gud.
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