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Bön för mitt fadderbarn
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Himmelske Fader,
tack för att jag får vara fadder åt mina vänners barn.
Jag ber för mitt fadderbarn: Att det ska få leva i glädje.
Att det ska få kraft och mod att ta sig igenom mötande
svårigheter och aldrig glömma att du är med i vad som
än händer.
Välsigna mitt fadderbarns föräldrar, så att de rätt förstår sitt barns bästa och så att de får gott om kraft och
tid för sitt barn.
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Hjälp mig att som fadder få vara ditt redskap till stöd
för familjen! Hjälp mig tro att jag själv alltid får vara
ditt barn. Låt oss alla få leva i din kärleks ljus och en
gång tillsammans få dela det eviga livet.

N
I
N

S
I
V
Amen

7-0078 © Verbum AB

X
E

M
E

Här följer några exempel på vad du kan göra som fadder

har blivit fadder till

som genom det heliga dopet
den
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Att vara fadder

”Utan kärlek kan ingen leva.” Varje barn behöver kärlek. Det
vet föräldrarna instinktivt. Men ibland känns det som om man
inte räcker till. Då är det skönt att veta att det finns andra
som också vill barnets bästa.
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Dopet är en kärleksförklaring från LIVET självt, livet som vi
har lärt oss att stava med de tre bokstäverna GUD. Bibelns
berättelser om Jesus vill säga oss att denne Gud i sin kärlek
söker varje människa.
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upptagits i den kristna kyrkans gemenskap

 Rikta dina bästa önskningar för ditt fadderbarn i bön
till Gud.
 Intressera dig för föräldrarnas glädjeämnen och bekymmer
kring sitt barn. Inte främst genom att ge goda råd, utan
genom att ge dig tid att lyssna!
 Hålla dopdagen aktuell genom att på årsdagen av dopet
sända en liten hälsning eller hälsa på.
 Låt det som hände i dopet få en fortsättning: berätta för
barnet om Jesus och, när tiden är mogen, förklara vad du
själv har funnit i den kristna tron som är viktigt och
värdefullt för dig.
 Uppmuntra föräldrarna att söka kontakt med det liv i
gemenskap som församlingen erbjuder av barnverksamhet
och familjegudstjänster. Gör gärna sällskap med familjen
i gudstjänsten!
 Delta vid ditt fadderbarns nattvardsgång och konfirmation
när den tiden kommer.
 Upprätta ett vänskapsförhållande med ditt fadderbarn.
Tycker du själv att du har svårt att leva upp till det här, så finns det ändå
alltid något som du kan göra. Var glad åt det! Du döptes själv en gång.
Du får själv räknas som Guds barn. Gud ska hjälpa dig!

den

prästen som döpte

