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7 Taize-sange på dansk og ukrainsk
Den ukrainske tekst passer på versefødderne
Youtube-links’ene er til Taize-sangene sunget på ukrainsk
Numrene henviser til Taize salmehæftet ”Syng lovsang hele jorden”

Nr. 88:
Læg al din uro, læg al bekymring, for i Guds nærhed mangler du intet.
Læg al din uro, læg al bekymring: Du har alt i Gud.
Нехай ніщо тебе не тривожить, І ніщо не лякає тебе.
Нехай ніщо тебе не тривожить, Бог завжди з нами.
https://www.youtube.com/watch?v=TaPR7Io6ygI

Nr. 63:
Jesus Guds søn, du lys i mit indre, lad ikke mørket få magten i mit sind.
Jesus Guds søn, du lys i mit indre, luk mig op for din kærligheds Ånd.
Ісусе Христе, Ти світло між нами, О, відверни нас від темряви.
Ісусе Христе, Ти світло між нами, Дай прийняти твою любов.
https://www.youtube.com/watch?v=QTdQpdgehAY

Nr. 87:
Mit hjerte finder fred og hvile hos Gud, min frelser kommer fra Ham.
Ja, kun hos Gud mit hjerte finder hvile, finder hvile og fred.
Моя душа знаходить спокій і мир, Лише у Господі.
Він є твердиня і душі спасіння, Утішитель Він є.
https://www.youtube.com/watch?v=Duq1jaJmkbA

Nr. 103:
Ånden fra Jesus Kristus, Ånden som gavmildt elsker,
bevare skal dit hjerte, bevare skal dit hjerte.
Хай благий Дух Ісуса, Хай благий Дух любові
Зміцнить твоє серце, Зміцнить твоє серце.
https://www.youtube.com/watch?v=mM9yd29ZxAg

Nr. 45:
I min Gud har jeg fundet styrke, i min Herre bor min sang.
For Han skænker frelse og fred, på Ham jeg stoler, min frygt forgår,
på Ham jeg stoler, min frygt forgår.

Тільки в Господі моя радість,Тільки в Господі мир.
Тільки з Богом ми є сильні, Він поряд з нами. Він чує нас.
Він поряд з нами. Він чує нас.
https://www.youtube.com/watch?v=IRbQjv8inlo

Nr. 110:
Hvor end kærlighed på jorden er,
der er Gud os nær, Gud er kærlighed.

(Latin: Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.)
Де є милосердя і любов,
Де є милосердя є Бог.

Nr. 81 (DDS: 420)
Syng lovsang hele Jorden, syng lovsang for vor Gud.
Syng lovsang hele Jorden, syng lovsang for vor Gud.
Славіте, всі народи, славіте Господа.
Славіте, всі народи, славіте Господа.
https://www.youtube.com/watch?v=mbsaWSJqtXE

