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Du är döpt – välkommen till livet i kyrkans 
gemenskap!

Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 

Så enkelt kan kristen tro formuleras – som ett löfte om Guds eviga 
närvaro. Det är Jesus som ger det löftet, och texten läses vid varje 
dopgudstjänst. 

I ditt dop har du fått del av det löftet. Ditt namn har blivit nämnt till-
sammans med Guds namn – ni två hör ihop. Ett ljus har tänts som en 
hoppfull bild för framtiden – Jesus vandrar livets väg med dig. Dopets 
löfte och ljus gäller alla dagar, också då dop, tro och Gud kan kännas 
avlägset. Och löftet är gratis; det kallas nåd.

Korsets tecken barnet får,
Kristuslöftet år från år:
jag är med dig varje dag,
där du vandrar, vandrar jag. 

Ingenting i världen kan
skilja ifrån människan
kärleken som dopet bär:
du är älskad som du är.
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