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Hej!

tre år har gått sedan du lät döpa ditt barn. Tre år är en lång tid, i alla fall mätt med 

ett barns utveckling, och ditt barn börjar bli stort. 

Kanske har ni varit i kyrkan någon gång, på gudstjänst, dop eller i något annat 

sammanhang. Kanske ber ni eller sjunger tillsammans. Eller så gör ni något helt annat 

som också det visar på Gud. Det är Guds hopp och önskan att den relation ditt barn 

och Gud fick vid dopet ska leva och stärkas. På ett ställe i Bibeln berättas det om Jesus 

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade 

bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till 

mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte 

tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, 

lade händerna på dem och välsignade dem. 

markusevangeliet 10:13–16

För Jesus har barnen en särskild plats. Ett sätt att hjälpa till så att relationen mellan 

ditt barn och Gud förblir levande och stark är att tillsammans läsa ur någon av de 

biblar för barn som finns. Då kan berättelserna som bygger upp den kristna tron bli 

levande. Snart kommer du och ditt barn, inte bara läsa berättelserna, utan också prata 

om dem. Vad är rätt, vad är fel? Vad tror du, vad tro jag?  

Frågorna om livet är inte bara de vuxnas. Även barn har dem. Gemensamt kan ni 

utforska livets frågor.   

Guds välsignelse på den tredje dopdagen!

Varmt välkommen till din församlings olika aktiviteter och gudstjänster
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