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Tiden går fort och det har redan gått         år 
sedan ditt barn döptes.

Mycket har hunnit hända sedan dopet. Somliga minnen från den 
dagen kan vara starka och kännas nära. Annat kan ha börjat blekna 
och kännas avlägset. Församlingen önskar sända en hälsning och en 
påminnelse om dopets innebörd.

I dopgudstjänsten välkomnades ditt barn. Till livet som människa och 
till livet i kyrkans gemenskap. Tacksamheten över livets gåva fick ett 
uttryck, men också oron inför en okänd framtid nämndes. Vi fick även 
be om kraft och hjälp i uppdraget som föräldrar. 

Vid dopet fick ditt barn ett dopminne och ett dopljus. Dopminnet 
påminner om Guds närvaro. Om att Gud har lovat att leva tillsam-
mans med oss. Därför går vi aldrig ensamma. Osynlig går Jesus vid 
vår sida. Dopljuset är en bild för vad den närvaron kan betyda i livet. 
Som ett ljus lyser Jesus väg för oss, också när det är mörkt. Det löftet 
kan ge tillit och hopp i livet.

Att be aftonbön med ditt barn kan vara ett sätt att visa på dopets 
innebörd. Att besöka kyrkan och delta i gudstjänster och andra aktiv-
iteter är andra sätt att leva i sitt dop. Guds önskan är att den relation 
som dopet berättar om ska vara en levande verklighet för dig och ditt 
barn.

Herren väls igne oss  och bevare oss .

Herren låte  s i t t  ansikte  lysa över  oss  och vare oss  nådig .

Herren vände s i t t  ansikte  t i l l  oss  och give oss  f r id . 

I  Faderns  och Sonens och den hel ige Andes namn .

Jag är hos dig min Gud

Jag är hos dig, min Gud
som barnet hos sin mamma.
Jag är hos dig 
som fågeln i sitt bo.
Jag är hos dig, min Gud
när natten börjar komma.
Bli kvar hos mig
så har jag lugn och ro.

–  M ARGARETA MELIN

NA MN
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Varmt välkommen till din församlings olika aktiviteter och gudstjänster!
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