Du har blivit utsedd till fadder – grattis!
Att vara fadder är ett stort förtroende. Familjen önskar att du ska
få en särskild relation till barnet. Kyrkan hoppas att du ska visa på
dopets innebörd och trons liv.

har denna dag blivit fadder till

Att vara fadder är också förmånen att få följa en människa på
hennes livsväg.
Som fadder kan du vara en förebild och en förebedjare. Våga tala
med ditt fadderbarn om trons liv. Försök att lyssna. Lita till din egen
tro och livserfarenhet. Och kom ihåg att dopets löfte också gäller
dig. Påminn om dopdagen och – ännu viktigare – påminn om dopets
innebörd; om Guds eviga kärlek och närvaro i och genom hela livet.
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Lycka till och Guds välsignelse i ditt viktiga uppdrag!
Människans identitet
knyts till Guds treenighet,
dopets vatten glädjen har
från Guds källa djup och klar.
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och tagits upp i den kristna
kyrkans gemenskap

DOPPRÄST
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