
Förbön på Marthornas kyrksöndag 2018 

P Till dig som känner allt mänskligt från ditt eget liv på jorden, 
kommer vi i bön för alla föräldrar och familjer, för alla unga och 
sökande. Herre, hör vår bön! 

L Vi ber för alla föräldrar: ge dem kraft att vara vuxna i relation till 
sina barn, att våga ge barnen det stöd de behöver. Låt dem inte 
rubbas i tron på att de behövs som ett bollplank och som en trygg 
famn. Hjälp föräldrarna att hålla samman, så att de tillsammans 
kan ge barnen sitt stöd. Låt föräldrarna förstå att barnen inte ska 
vara tvungna att förverkliga det de själva inte lyckats med. Låt 
dem se sina barn som unika individer med sina egna 
förutsättningar och talanger.  

L Vi ber för alla barn och unga, att de ska få rätt att vara 
behövande och beroende av andra. Lär oss alla att se varandra 
som värdefulla även om vi inte är duktiga eller starka. Hjälp oss 
att våga vara svaga, så att vi inser betydelsen av varandra. I 
svagheten finns möjligheterna att växa och att upptäcka nya 
sidor av livet och av sig själv. Hindra oss från att ställa alltför 
höga krav på varandra och på oss själva. Hjälp oss att upptäcka 
varje människas kallelse och uppgift och att sporra varandra att 
växa in i den. 

L Vi ber att alla ska hitta sig själv och sin uppgift i världen. Lär oss 
att se vad vi kan och att värdesätta det. Gud, med din hjälp kan 
vi uppmuntra varandra till att se att vi alla kan något. Ge oss 
kraft att bekämpa osäkerheten som lätt kryper in i under vår hud 
och förgiftar vårt sätt att se på oss själva och på andra. Lär oss 
att istället se ljuset inom varje människa, det ljus som är ditt ljus 
i oss människor. Lär oss att som Maria ta emot det uppdrag du 
kallar oss till, att våga tro på att det finns en mening med att 
just vi finns till, just här och just nu. Ge oss styrka, ge oss mod 
att gå in i den uppgiften och lär oss att hämta kraften och 
inspirationen hos dig. 

P Lovad vare du Gud som ger kraft åt de svaga, du som kallar oss 
människor att leva i tjänst och till glädje för varandra. I Jesu 
Kristi namn. Amen.


