
Inspireras av en konfirmandredovisning med 
dop 
 
Den 31 maj 2009 döptes Magdalena i Svenska kyrkan i Lausanne. I samma gudstjänst 
konfirmerades hon tillsammans med Calle, Ann-Caroline, Frans, Johanna, Daniela och Gabriel. 
Deras konfirmationspräst, Per Harling, delar med sig av utkastet till deras 
konfirmandredovisning. 
 
*** 
 
Per gör en introduktion till Livets pärlor och vårt konfirmandår. 
 
Gudspärlan 
Sång: Du är gränslös 
Alla konfirmanderna står på rad bredvid varandra. Konfirmandkåporna har tagits av. 
Magdalena  Den första och den största pärlan är Gudspärlan 
Calle  Den lyser som av guld. 
Ann-Caroline   Gud är alltings början och mål, berättar den. 
Frans  Gud är gränslös, bortom allt, 
Johanna  och ändå nära oss i Jesus, 
Daniela  som ett ljus för oss, 
Gabriel  för den heliga Anden är alltid med oss. 
 
Sång: Du är gränslös 
 
Tystnadspärlorna 
Gabriel  Ofta behöver vi stanna upp i livet, 
  ta en paus, gå in i tystnaden och fundera över 
  vad livet egentligen handlar om. 

Det vill de återkommande avlånga tystnadspärlorna  
påminna oss om. 

 
Fyra skyltar visas upp: 1) Stanna upp! 2) Bli stilla! 3) Reflektera! 4) Be! 
 
Sång: Herre, låt mig få vila i dig 
 
Jagpärlan 
Alla konfirmanderna står på rad bredvid varandra. 
 
Magdalena  Nära Gudspärlan finns den lilla vita jagpärlan. 
  Jag heter Magdalena och jag är jag. 
Calle  Jag heter Calle och jag är jag. 
Ann-Caroline  Jag heter Ann-Caroline och jag är jag. 
Frans  Jag heter Frans och jag är jag. 
Johanna  Jag heter Johanna och jag är du (vänder sig till konfirmand 4). 
Frans  Va??!! 
Johanna  Jag vill vara som du, för du är så cool. 
Frans  Lägg av! Var dig själv! 
Johanna  Okej. Jag heter Johanna och jag är jag … tror jag. 



Daniela  Jag heter Daniela och jag är jag. 
Gabriel  Jag heter Gabriel och jag är Gud. 
Alla:  VA?? 
Gabriel  Ja, nästan Gud i alla fall, för jag är Guds avbild. 
Johanna  Skulle Gud se ut som du (fnissar)?? 
Gabriel  Inte på utsidan, men på insidan. 
  Jag är kropp (visar på hela kroppen), själ 
  (pekar på huvudet), på grekiska heter själ psyke, 
  och ande (pekar ovanför huvudet), kropp, själ 
  och ande, och det är i anden jag är Guds avbild. 
Johanna  Jaha, och hur ser man Gud i dig då? 
Gabriel  När jag ler (visar ett STORT leende)! 
 
Sång: Möt mig nu som den jag är 
 
Doppärlan 
Magdalena:  Ordet konfirmation betyder bekräftelse. 
  Att konfirmeras betyder att bekräfta sitt dop. 
  Den stora vita pärlan bredvid den lilla jagpärlan är 
  Doppärlan. Den finns där som ett stöd för jagpärlan. 
  Den säger att jag är älskad av Gud, att Gud vill mig i sitt liv. 
  Jag är odöpt, men nu är det äntligen min tur att döpas. 
  Magdalena hämtar dopskålen, en annan tar fram en kanna 
  med vatten, en tredje ett dopljus, och en fjärde dopbeviset. 
  Allt ställs och läggs på ett bord. 
 
Per (till Magdalena): Vilket är ditt namn? 
Magdalena:  Magdalena Karin. 
 
Alla lägger sina högerhänder på Magdalenas huvud. 
 
Per ber:  Gud, du som räddar oss från allt ont, 
  beskydda Magdalena från mörkrets makt, 
  skriv hennes namn i Livets bok, 
  och bevara henne i ditt ljus, nu och alltid. 
  Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun 
  och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, 
  kallar dig att vara hans lärjunge. 
 
Bibelläsning  av en konfirmand från Matteus 28: 18-20: 
Per:  Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron: 
Johanna  Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
  döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 
  och lär dem att hålla de bud jag har gett er. 
  Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 
 
Dopbön (medan Magdalena häller upp vattnet i dopskålen ber Per) 
Per   Gud, tack för skapelsens porlande  
  och renande vatten, som ger världen liv. 
  Kom nu med din heliga Ande, 



  kom med din välsignande kraft, 
  så att Magdalena som skall döpas i detta vatten 
  blir renad till sin inre människa 

och förnyad i Jesus Kristus, vår Herre. 
  Amen. 
 
 
Trosbekännelsen 
Per:  Låt oss tillsammans bekänna den tro, 
  som vi döps till i Kristi kyrka. 
Alla  Vi tror på Gud Fader allsmäktig,  

himmelens och jordens skapare. 
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,

 vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
 pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
 nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen
 ifrån de döda, uppstigen till himmelen, 

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,  
därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

 
Per frågar Magdalena: Vill du döpas till denna tro 
  och leva med i kyrkans gemenskap? 
 
Magdalena:  Ja. 
 
Per till övriga konfirmander: Detta är den tro som ni också är döpta till. 
  Vill ni med Guds hjälp växa i denna tro 
  och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor. 
 
Konfirmanderna. Ja. 
 
Dopet (Per och Magdalena går till dopskålen och Per tar vatten över Magdalenas huvud tre gånger med orden):
  Magdalena Karin, jag döper dig i Faderns och Sonens 
  och den heliga Andens namn. 
  Livets Gud, uppfyll Magdalena med din heliga Ande 
  och hjälp henne att dag för dag leva i sitt dop. 
 
Konfirmanderna hjälps åt att klä på Magdalena konfirmandkåpan och tar därefter på sina egna kåpor. 
 
Välkomnande. Dopljus och dopbevis överlämnas till Magdalena 
 
Sång: Du är gränslös 
 
Tystnadspärlornas skyltar bärs över koret (Stanna upp! Bli stilla! Reflektera! Be!) 
 
Ökenpärlan 
Alla konfirmanderna ställer sig bredvid varandra med ryggarna mot församlingen. En och en vänder de sig om, 
säger sin mening/ord och faller sedan på knä med huvudet sänkt. 



Magdalena  När Jesus hade döpts av Johannes döparen fördes han av Anden 
  ut i öknen, där han vistades i 40 dagar i fasta, i stillhet, som en 
  reningstid och förberedelsetid för sin gärning. Om detta berättar 
  den sandfärgade ökenpärlen. 
Calle  Ibland är livet bara öken. 
  Tystnad. 
Ann-Caroline Torka. 
  Tystnad. 
Frans  Tråkigt. 
  Tystnad. 
Johanna  Men också en tid av rening. 
  Tystnad. 
Daniela  Livet är inte alltid bara fest. 
  Tystnad. 
Gabriel  Öknen är en del av livet. Det bara är så. 
  Tystnad. 
 
Sång: Vi ger dig våra trasor (dans?) 
 
Tystnadspärlornas skyltar bärs över koret… 
 
Bekymmerslöshetspärlan 
Någon kittlar en annan, som kittlar tillbaka. Alla börjar kittla alla. Fnisset och skratten sprider sig! 
 
Magdalena  Släpp loss spratten! 
Calle  Smitta skratten! 
Ann-Caroline  Lossa bojor! 
Frans  Frigör sång! 
Johanna  Gör er inga bekymmer för morgondagen, säger Jesus. 
Daniela  Lägg av alla krav ibland! 
Gabriele  Njut av livet! Fånga dagen! Släpp loss! Let go! 
Magdalena  Det är vad Bekymmerslöshetspärlan påminner oss om. 
 
Sång: Släpp loss spratten! Dans? 
 
Tystnadspärlornas skyltar bärs över koret… 
 
Kärlekspärlorna 
Gabriel  Det viktigaste i livet – KÄRLEKEN – behöver två pärlor. 
Daniela  Vi måste ta emot kärlek, säger den första pärlan, 
Johanna  för att kunna ge kärlek, säger den andra pärlan. 
Frans  Först älskad kan jag älska. 
Ann-Caroline  Nya testamentet berättar om denna kärlek. Ett exempel är 
  den så kallade… 
Alla  Gyllene regeln: 

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, 
  det skall ni också göra för dem. 
Calle  I Johannes 3:16, som ibland kallas Lilla Bibeln, står det: 
Alla  Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, 
  för att de som tror på honom inte skall gå under 
  utan ha evigt liv. 



 
Sång: Såsom han har älskat (under sången delar konfirmanderna ut geléhjärtan till församlingen) 
   
Hemlighetspärlorna 
Magdalena  Livet består också av de goda hemligheterna, 
  de som vi behåller för oss själva. 
Calle  Det kan handla om våra hemliga drömmar. 
Ann-Caroline  Det kan vara älskade människor, 
  som vi bär med oss i våra hjärtan. 
Frans  Därför finns de tre Hemlighetspärlorna 
  med på livets pärlarmband. 
Johanna  Hemlighetspärlorna bär också våra böner. 
Daniela  Varje pärla hjälper oss att be. 
Gabriel  Det finns tre stödord för våra böner: 
Alla  Tack, hjälp och förlåt. 
 
Sång: Du är gränslös 
 
Nattpärlan 
Gabriel  Att leva innebär också att dö. 
Daniela  Sorgen, mörkret, smärtan är en del av livet. 
Johanna  Det berättar den svarta nattpärlan. 
Frans  Det är också långfredagens pärla, 
  en påminnelse om Jesu död. 
Ann-Caroline  Långfredagen berättar om hur Gud 
  går in i människans liv, smärta och död. 
Calle  Vår Gud bär sår, våra sår. 
 
Alla konfirmander faller på knä framför korset i stillhet under musiken av Bach. 
Musik: Mein Jesu, J S Bach 
 
Tystnadspärlornas skyltar bärs över koret… 
 
Uppståndelsepärlan 
Magdalena  Men Nattens pärla är inte den sista pärlan 
  på vårt armband. 
Calle  Döden är inte slutet, berättar Bibeln. 
Ann-Caroline  Det finns en pärla kvar. 
Frans  Det är Uppståndelsepärlan! 
Johanna  Det är hoppets pärla! 
Daniela  Det är jublets pärla! 
Gabriel  På tredje dagen uppstod Jesus från döden. 
Magdalena  Och öppnade en dörr för oss alla 
  ut till Guds evighet, 
Calle  en väg tillbaka till Gud, 
  till den gyllene Gudspärlan. 
Ann-Caroline  Var rädd om livet, det ska glädja dig! 
Frans  Var rädd om ljuset, det ska leda dig! 
Johanna  Var rädd om mörkret, det ska skydda dig! 
Daniela  Var rädd om slutet, det ska rädda dig! 
 



Sång: Var rädd om livet. Dans!!! 
 
*** 
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