
Vår Fader,

du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss idag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket.

Din är makten och äran,

i evighet.

Amen

Gud som haver barnen kär,

se till mig som liten är.

Vart jag mig i världen vänder

står min lycka i Guds händer.

Lyckan kommer, lyckan går,

du förbliver, Fader vår.

Amen
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i dag har  något mycket stort skett – du har döpts i Faderns och 

Sonens och den helige Andes namn! Du har fått vatten på ditt huvud 

och Guds Ord har lästs. Vad dopet innebär kan sägas på många sätt, 

men inget av dem kan beskriva dopet fullt ut. Dopet handlar om kärlek, 

hopp, livsmod och gudsnärhet. Du har i dopet fått en gåva ingen av oss 

fullt ut kan förstå. Du har fått löfte om en evig vän i Gud. 

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 helige 

Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag 

är med er alla dagar till tidens slut. 

matteusevangeliet 28:18–20

Orden är Jesus ord till lärjungarna. Sedan dess har människor världen 

över döpts själva och låtit döpa sina barn. Nu tillhör du tillsammans 

med alla dem de döptas gemenskap. 

Du är välsignad av Gud och kan alltid vila i att du är Guds barn 

– Gud glömmer dig aldrig!
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