Taizé bønner 2011
Januar
Opstandne Jesus,
ved din side
finder vi kildens friske vand
såvel som kærlighedens kraft
til at følge dig,
helt til vort livs afslutning.

Juli
Livets Gud,
velsign os
og velsign dem,
som du har betroet til os.
Bevar os i saligprisningernes ånd:
Glæden, enkelheden og barmhjertigheden.

Februar
Medlidende Kristus,
igen og igen
gør du os i stand til at indse,
at hvis tro, håb og kærlighed
opretholder vores eksistens,
så er det den levende kærlighed,
der er størst af alt.

August
Opstandne Kristi Ånd,
Trøstens Ånd,
Lovprisningens Ånd,
din kærlighed til hver enkelt af os
vil aldrig forsvinde.

Marts
Hellige Ånd,
som i et åndedrag af stilhed
fortæller du os:
”Frygt ikke:
Gud vil tage hånd om din fremtid.
Søg og du skal finde.”
April
Opstandne Kristus,
Når du spørger os,
som du spurgte dine disciple:
”Hvem siger I, at jeg er?”
så vil vi gerne kunne svare dig:
Du er den,
Som aldrig forlader os.
Maj
Hellige Ånd,
som altid bor i vore hjerter,
du indbyder os til at være
gennemsigtige, enkle og rene af hjertet
som et forår, der bryder frem.
Og må Guds glæde
berøre selve vor sjæls dyb.
Juni
Kærlighedens Gud,
Når vi spørger dig,
hvad du forventer af os,
indser vi, at du kalder os til
at være et genskin
af dit nærvær.

September
Kærlighedens Gud,
Du kalder os til at bede
I vort hjertes dyb,
Med vore ord
eller endog uden ord.
Og se, på denne måde
gør du os til passionerede
søgere af fællesskab.
Oktober
Hellige Ånd,
du kommer altid til os
Og hvor som helst folk beder i verden,
er du tilstede;
Du ledsager
hvert eneste menneske.
November
Kristus Jesus,
Når vi søger at følge dig,
indser vi,
at du kalder os til at tilgive
igen og igen.
Og trofastheden mod dit Evangelium
kan tænde,
denne tilgivelsens passion i os.
December
Barmhjertighedens Gud,
Du ønsker et liv i hele dets fylde for os.
Gør os i stand til at lytte til dit Ord,
og til at omsætte det i handling.
Det er lys, der forvandler vor menneskelighed.

Freelance præst Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg.
Tlf. 86 61 47 77. beck@paradis.dk. www.aandeligvejledning.dk

