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Taizejski napev:  

 
Bodi tu in čuj zdaj z menoj,  
čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli. 

 
Božja beseda: 
 

Če danes zaslišite njegov glas,  
ne zakrknite svojih src kakor ob uporu,  
kakor na dan preizkušnje v puščavi,  
kjer so me vaši očetje preizkušali, me 
preverjali,  
čeprav so štirideset let gledali moja dela.  
Zato sem težko prenašal ta rod  
in rekel: »Vedno blodijo v srcu,  
niso spoznali mojih poti.«  
Tako sem prisegel v svoji jezi:  
»Ne bodo stopili v moj počitek.«  
Pazíte, bratje, da v katerem med vami ne 
bo hudobnega in nevernega srca in bi 
odstopil od živega Boga. Nasprotno, iz 
dneva v dan drug drugega spodbujajte, 
dokler še lahko rečemo »danes«, da ne bi 
kdo med vami zakrknil, ker bi ga prevaral 
greh. Kristusa smo namreč deležni, če 
bomo obstoj, ki smo ga prejeli na začetku, 
ohranili neomajen do konca, saj je rečeno: 
Če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite 
svojih src kakor ob uporu!  
(Heb 3, 7-15) 
 
Tišina 
 
Molitev: 
 
Za dar razpoložljivosti ter in za mir v svetu, 
skupaj molimo desetko rožnega venca:  
ki je za nas težki križ nesel. 
 
 
 

 

Taizejski napev:  

 

V Gospodu je moja moč in  
Gospod je moja luč.  
Upaj vanj, odrešil te bo.  
Nič se ne bojte, Gospod je tu,  
nič se ne bojte, Gospod je tu. 
 
Sklepna molitev: 

 
Vzemi me, Gospod Jezus, 
z vsem, kar sem. 
Z vsem, kar imam ali počne, 
kar mislim in kar živim. 
Vzemi me v mojem duhu, 
da bom pripadal tebi; 
v najglobljem dnu srca, 
da bo ljubilo samo tebe. 
 
Vzemi me, moj Bog, v skritih željah, 
da bodo moje sanje  
in moj edini cilj 
moja popolna privolitev 
in moja popolna sreča. 
Vzemi me s svojo dobroto, pritegni me. 
Vzemi me s svojo milino 
in me sprejmi vase. 
Vzemi me s svojo ljubeznijo  
in me združi s seboj. 
 
Vzemi me, moj Odrešenik, 
v svojo bolečino, 
v svoje veselje, 
v svoje življenje, smrt, noč križa, 
v nesmrtni dan svojega vstajenja. 
 
Vzemi me s svojo močjo in me dvigni k sebi, 
vzemi me s svojim žarom 
in me razvnemi s seboj, 
vzemi me s svojo veličino in stori, 
da se bom zbudil v tebi. 
Vzemi me s svojim velikim poslanstvom, 
da se bom popolnoma predal 
reševanju bližnjega 
ali katerikoli žrtvi v službi bratom. 
 
Vzemi me, o Kristus, moj Bog, 
brez meja in brez konca. 
Vzemi, kar ti lahko ponudim. 
Nikoli mi ne vračaj, kar si vzel, 
da bom mogel nekoč 
imeti tebe v objemu nebes, 
ohraniti te za vso večnost.  
 
br. Ignacio Larrañaga 
 


