
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.

Trad. irländsk bön, övers. Per Harling
ur Den svenska psalmboken med tillägg, nr 730

Text: Lena Olsson Fogelberg
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Evangeliet berättar:
”Vem är störst i himmelriket?” Han kallade till sig ett barn och ställde det 
framför dem och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som 
barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som 
det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot 
ett sådant barn tar emot mig.”

Matteus 18:1-5

Tänk så många drömmar och förväntningar som är knutna till ett litet barn! 
Nu har detta dopbarn lyfts fram, nämnts vid namn och fått del av livets 
vatten. Ord har sagts som binder samman denna lilla människas liv med 
våra liv och med Guds gränslösa kärlek.

Att vara fadder är att få ett förtroende från dopbarnets föräldrar och från 
kyrkan. Detta förtroende har du fått och din samhörighet med dopbarnet 
och familjen har stärkts.

Du har fått en gåva som innebär en möjlighet att följa ett barns liv. Att 
få visa kärlek och omtanke, att dela lek och allvar. Under barnets uppväxt 
kan du vara en vän som ger dig tid att lyssna och samtala om det som är 
viktigt för barnet.

Du kan be för ditt fadderbarn, inom dig uttrycka allt gott du önskar barnet.
I liv och bön kan du vara med och ge livsmod och skydda barnets glädje.
Ditt fadderbarns föräldrar och kyrkan har givit dig ett förtroende. 
Gud välsignar dig i ditt uppdrag som fadder!

Livets Gud,
låt mitt fadderbarn få växa i tro och tillit.
Skydda mot sårande utsatthet,
stärk livsmod och frimodighet!
Tack för förtroendet att vara medvandrare.
Välsigna våra liv.
Amen

Fadderbrev

har blivit fadder till

som genom det heliga dopet den

upptagits i den kristna kyrkans gemenskap.

doppräst
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