Taizé bønner - Kristus, du trænger ind i vort allerinderste

Kristus, du trænger ind i vort allerinderste,
og der finder du en længsel.
Du ved, at uden at vi har set dig,
så elsker vi dig.
Og stadig uden at vi ser dig,
giver vi dig vor tillid.

Barmhjertige Gud,
når vi lytter til din Hellige Ånd
vil vi gerne forblive
i en sådan tillid,
at vi i enhver situation
kan overgive os til dig.

Al freds Gud,
ved din Hellige Ånd
giver du os at kunne krydse hjertets ørkener.
Og ved din tilgivelse
opløser du vor skyld
som morgentågen.

Hellige Ånd,
Du Nærværets Mysterium,
du kommer altid til os.
Du forbliver i vor sjæls allerinderste,
og du vækker en længsel i os
efter fællesskab med dig.

Hellige Ånd,
Du Nærværets Mysterium,
du siger til hver enkelt af os:
”Hvorfor bekymrer du dig?”
Kun ét er nødvendigt:
Et hjerte som lytter uafbrudt
for at begribe, at Gud elsker dig
og altid tilgiver dig.

Al evigheds Gud,
du elsker enhver af os
uden undtagelse
og i din kontinuerlige tilgivelse
opdager vi hjertets fred.

Jesus Kristus,
vi længes efter at leve af de ord,
du taler til os i evangeliet:
”Min fred giver jeg jer,
for at jeres hjerte ikke må forfærdes.”
Al kærligheds Gud,
du ønsker for os alle Evangeliets glæde.
Og når vi møder prøvelser,
Så forbliver en vej åben:
At overgive os til dig.

Jesus, vor fred,
med en ganske lille tro
vil vi lytte til dig
når du siger til os:
”Vend dig til Gud
og stol på evangeliet.”
Hellige Ånd,
Du Indre Lys,
du oplyser vore lykkelige dage
såvel som de perioder i vore liv,
som er fyldte af prøvelser.
Og når lyset synes at forsvinde,
så forbliver du nær.

Hellige Ånd,
gør os i stand til at
vende os til dig hvert øjeblik.
Alt for ofte glemmer vi,
at du bor i os,
at du be’r i os,
at du elsker i os.
Dit nærvær i os er tillid
og kontinuerlig tilgivelse.
Opstandne Kristus,
ved din Hellige Ånd
bor du i os, og du siger
til enhver af os:
”Kom, følg mig,
Jeg har åbnet en livs-vej for dig.”
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