
Förbön på Marthornas kyrksöndag, Marie bebådelsedag 2015

L: Förbönens inledning där döpta, förelysta och döda ingår.

L: Gud, till dig som känner allt mänskligt från ditt eget liv på jorden kommer vi i bön för alla familjer, 
föräldrar och barn. Herre, hör vår bön!

F: Vi ber för alla som anstränger sig för att hålla sina familjer samman. Vi ber att föräldrarna ska 
våga ta sitt ansvar att vara vuxna i relation till sina barn, att genom det ge dem trygghet och ramar 
för umgänget med andra människor. Hjälp föräldrar att respektera sina barn som individer, att ge 
dem ro att vara barn så länge de är barn. Hjälp dem att känna trygghet i hemmet så att de kan 
möta verkligheten som ställer krav utan att fråga vad vi kan eller orkar. Herre, hör vår bön!

F: Vi ber oss att ge varandra tid, att våga vara närvarande i stunden så att vi ser vad vår närmaste 
behöver eller saknar. Hjälp oss att se det värdefulla och sköra hos varandra, så att vi inte i 
tanklöshet förödmjukar varandra eller utsätter varandra för kränkande ord eller handlingar, var vi 
än verkar, i hemmet, på arbetsplatsen eller i våra fritidssysselsättningar. Läk våra inre sår så att vi 
inte utnyttjar varandra pga vårt eget illamående. Lär oss att ta emot hjälp och stöd av varandra, så 
att vi i vår tur kan finnas till för vår nästa. Lär oss att som Maria vara ödmjuk inför livet och att söka 
stöd hos någon vi har förtroende för, liksom Maria sökte upp Elisabet för att få stöd av en 
medsyster. Herre, hör vår bön!

F: Herre, vi ber för våra egna familjer: Ge oss kraft så att vi kan ge varandra tid, uppmärksamhet 
och uppskattning. Hjälp oss att söka oss till dig så att vi får kraft, mod och inspiration att leva som 
dina barn. Lär oss att se kyrkan och församlingen och vår bekantskapskrets som en gemenskap 
där alla får finnas till, utan krav på att vara på ett särskilt sätt. Hjälp oss att inse att det är den nåd 
du ger oss genom din Son Jesus Kristus.

L: Lovad vare du Gud som skapar nytt liv där vi minst anar det och som kallar oss i din tjänst då vi 
inte förväntar oss det. Tack för din närvaro i livets under, i vardagen! Amen.


