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Du är konfirmerad – grattis!

Som konfirmand har du blivit medveten om dopets innebörd och 
trons hemligheter. Du har blivit påmind om bekräftelsens gåva: att 
du, vad som än händer och vad du än gör, alltid är sedd och älskad 
av Gud. Du är bekräftad – konfirmerad!

Men du är inte färdig. Du själv och din tro utvecklas genom livet:

Möt mig nu som den jag är,
håll mitt hjärta nära dig,
gör mig till den jag ska bli
och lev i mig.

–  JOHN L .  BEL L /VI CTOR I A RUD EBARK

Kristen tro är ett gott stöd på livets resa. Några av de kortaste  
trosbekännelserna som finns i Bibeln består bara av tre ord:  
Gud är kärlek eller Gud är ljus. Sådana ord kan vara bra att ha med 
sig, precis som det glada budskapet – evangeliet – om Jesus.  
Evangeliet finns också i en kort version av tre ord – ord för livets alla 
dagar: Var inte rädd!

Var inte rädd. 
Det finns ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar dig nu när du går.
Din ensamhet, 
har stränder in mot ljuset.
Var inte rädd. I sanden finns det spår.

–  YLVA EG GEHOR N
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