Taizé bønner 2013

Januar
Jesus Kristus, du er den gode hyrde,
som indvilligede i
at give dit liv for alle mennesker,
og du kommer for at nære et væld af tillid i os,
så vi kan høre din røst og følge dig.

Juli
O Kristus,
du lader os leve
i dette smukke håb:
Du har et kald til hver eneste person.
Og Helligånden levendegør hele tiden dette håb.

Februar
Barmhjertighedens Gud,
ved din hellige Ånd
gør du os i stand til at vove
at følge Kristus og
at turde sige til dig,
sammen med Jomfru Maria:
Lad det ske mig efter dit ord!
Marts
Kristus Jesus,
som ethvert menneske erfarede du
frygt, sorg og at blive forladt.
Ved din Hellige Ånd tilbyder du
ethvert menneske trøst og tillid.
April
Godhedens Gud,
dit evangelium forkynder for os,
at hvor der er levende næstekærlighed,
der er du tilstede i hele din fylde.
Din kærlighed, en brændende flamme,
sætter vores lunkenhed i brand.
Maj
Hellige Ånd,
ofte glemmer vi, at du bor i os.
I os kan der være sprækker af vantro.
Men du fylder dem altid med dit usynlige nærvær.
Juni
Opstandne Jesus,
du lader os allerede her på jorden
kende begyndelsen på et liv,
der er uden ende.
Så kan vore hjerter sige til dig:
Jesus, min glæde, mit håb, mit liv.

August
Gud for ethvert menneske,
vi forbliver i din nærhed, og vi beder
for dem, der erfarer frygt og vold.
Inspirer dem,
der søger freden
for alle mennesker på jorden.
September
Hellige Ånd,
du ånder på det,
der er skrøbeligt.
Og du opflammer den ild,
der ulmer i os,
i en sådan grad,
at selv vort hjertes nætter
kan blive til en ny morgengry.
Oktober
Hellige Ånd, gør os i stand til,
ved ganske enkel tillid,
at lade os blive draget frem
i kølvandet på Kristi hellighed.
November
Hellige Ånd, opstandne Kristi Ånd,
når en byrde synes for tung,
bærer du den med os,
og du gør os i stand til
at håbe hinsides alt håb.

December
Kærlighedens Gud,
når vi har det indtryk, at vores bøn ikke høres,
afventer vi din Ånds susen, som bevirker,
at en Evangeliets glæde vælder frem
selv i vore modsætningsfyldte hjerter.
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