När du ser en droppe glittra från ett daggvått spindelnät,
ser du mer än själva droppen med ditt sinne öppet vänt.
På en tråd som är så florstunn att den brister för ett strå,
kan den bära hela solen, hela himlen likaså.
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När du ser en droppe falla ner i dopets vattenfunt,
ser du mer än själva vattnet i ett djup, fast där är grunt.
Dessa droppar bär på löften om en framtid nära Gud,
om ett liv i tro och glädje in i evighetens djup.

Droppar söker sig tillsammans, floden strömmar genom land
ut i ännu större vatten, blir till vågor mot en strand.
Också vi skall finna vägen mot Guds rikes vackra kust,
spegla solens morgonrodnad, när den stiger upp i öst.
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Herren välsigne dig och bevare dig.
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Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
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välsig nelsens ord ljuder ständigt i våra kyrkor. Gud välsignar allt gott på
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vår jord. Gud välsignar dig.

Gud ger en gåva i dopet, utan att begära något igen. Under tusen år har

människor döpts i Sverige. Generation efter generation. Perspektiven är hisnande.

För mer information ring:

Pastorsexpedition

I dopet i Faderns och Sonens och den helige Andes namn sker något mycket stort,
så stort att ingen av oss kan förstå det fullt ut. En människa blir tilltalad av Gud.

Dopet är därför en fest för dem som berörs, men också en ära för kyrkan och

Underskrift

en glädje för Gud.

Idag är du inbjuden att dela den gemenskap som människor världen över delar
– dopgemenskapen. Dopet ger delaktighet i den kristna kyrkan över hela världen,
medlemskap i Svenska kyrkan och i den församling där du bor.

Varmt välkommen att fira dop i din kyrka!

