Bøn om de kristne dyder
Almægtige Gud! Du ved alt, er uden ophav og uden ophør. Du skænker, opretholder og
belønner alle dyder!
Styrk mig i din nåde på troens faste grund, værn mig med håbets uigennemtrængelige
skjold og smyk mig med kærlighedens bryllupsklædning.
Giv mig ved retfærdighedens dyd at underkaste mig dit herredømme,
Ved klogskabens dyd at undgå den onde fjendes snarer,
Ved mådeholdets dyd at følge den gyldne middelvej og
Ved styrkens dyd tålmodigt at udholde modgang.
Giv mig, at jeg villigt giver andre del i de goder, som jeg besidder, og ydmygt beder andre
om del e de goder, som jeg savner.
Lad mig oprigtigt bekende det onde, jeg har gjort, og tålmodigt bøje mig under det onde,
jeg skal lide som straf.
Lad mig aldrig misunde næsten hans goder, men altid takke dig for det gode, som du
skænker mig.
Lad mig altid bevare sømmelighed i min klædedragt, min optræden og min færden.
Lad min tunge afholde sig fra al forfængelig tale, mine fødder fra vilde veje, mine blikke fra
omstrejfen og mine ører fra rygter.
Lad mig ydmygt bøje mit hoved og opløfte min ånd mod Himlen, ringeagte de
forgængelige ting og kun begære dig.
Lad mig holde mit legeme i ave og min samvittighed ren, ære dine helgener og værdigt
prise dig.
Lad mig gøre fremskridt i det gode og med en salig død sætte kronen på mit liv.
Herre! Lad alle dyder udvikles og forøges i mig, for at jeg må være hengiven til de
guddommelige ting, forudseende i menneskelige sager go ikke ligge nogen til byrde for mit
legemlige velfærds skyld.
Giv mig, Herre oprigtigt at angre, ærligt at bekende og til fulde at yde oprejsning.
Giv mig din nåde til ved et godt levned at bringe orden i mit indre liv, for at jeg må gøre,
hvad der er dig velbehageligt, gavnligt for mig selv og et eksempel for min næste.

Giv mig, at jeg aldrig må ønske at gøre noget uklogt, aldrig må afskrækkes fra at udføre
noget arbejde eller nogen handling, som er mig imod. Lad mig aldrig begære at handle, før
den rette tid er inde, og giv mig aldrig at høre op med et arbejde, før det er fuldført. Amen.

