
Bøn foran krucifikset 
  
Barmhjertige Gud! Forund mig brændende at begære, omhyggeligt at søge, oprigtigt at 
erkende og til fulde at udføre alle ting, som er dig til behag, dit hellige navn til pris og ære. 
  
Bring orden i min livsførelse. Giv mig nåde til at erkende, hvad du vil, jeg skal gøre, og til 
at udføre det på rette måde, således som det er gavnligt for min sjæls frelse. 
  
Lad den vej, ad hvilken jeg vandrer imod dig, Herre, være den sikre og lige vej, god at 
vandre og rettet mod målet, en vej, på hvilken jeg ikke farer vild, hverken i medgang eller i 
modgang. Lad mig takke dig i min medgang og tjene dig med tålmod i min modgang, for at 
jeg ikke ophøjer mig i den første og ikke bliver nedslået af den sidste. 
  
Lad mig kun glædes ved det, som fører mig til dig, og kun bedrøves over det, som fjerner 
mig fra dig. Lad mig hverken søge at behage eller frygte at mishage nogen anden end dig 
alene. Lad mig foragte alle forgængelige ting for din skyld, Herre, og lad alt, hvad der er 
dit, være mig kært, go du, min Gud, kærest af alt. 
  
Måtte jeg føle lede ved alle glæder, hvori du ikke findes, og måtte jeg intet begære, hvori 
du ikke er. Måtte jeg fryde mig ved enhver gerning, som sker for dig, og trættes ve al hvile, 
i hvilken du ikke findes. Giv mig nåde til bestandig at opløfte mit herte til dig. Lad mig med 
smerte komme mine fejl i hu og have det faste forsæt at rette dem. 
  
Herre! Gør mig lydig uden modvilje, fattig uden klynken, kysk uden plet, tålmodig uden 
knurren og ydmyg uden forstillelse. Gør mig glad uden kådhed, bedrøvet uden 
nedtrykthed, mådeholden uden stivhed og virksom uden letsindighed. Lad mig frygte dig 
uden fortvivlelse, tale sandfærdigt uden tvetungethed, øve gode gerninger uden 
indbildskhed, retlede min næste uden anmasselse og altid i ord og gerning være til 
opbyggelse uden hykleri. 
  
Herre min Gud! Giv mig et vågent hjerte, som ingen forfængelige tanker kan lokke bort fra 
dig. Giv mig et ædelt hjerte, som ingen uværdige følelser kan drage mod det lave. Giv mig 
et retsindigt hjerte, som ingen urene hensigter kan føre bort fra den rette vej. Giv mig et 
fast hjerte, som ingen trængsler kan nedslå og giv mig et frit hjerte, som intet heftigt begær 
kan besejre. 
  
Herre, min Gud! Skænk mig forstand til at erkende dig, iver til at søge dig og visdom til at 
finde dig. Skænk mig en livsførelse, som behager dig, en udholdenhed, som trofast venter 
på dig, og en tillidsfuldhed, som til sidst vil besidde dig! Forund mig i min bod at smertes 
over dine lidelser, med din nåde at gøre  brug af dine velgerninger her på min pilgrimsfærd 
og slutteligt at indgå til nydelsen af dine glæder i herligheden. Du som lever og råder. Gud 
i al evighed. Amen.


