
Jag tror på Gud som med sitt ord

allt liv på jorden tänder.

Jag tror på Jesus Krist, Guds Son,

som död till seger vänder.

Jag tror att Anden, nära mig,

med kraft och råd skall lära mig

att möta vad som händer.

Och den som döps till Kristi död

med honom äger livet.

Så möt mig, Fader. Låt mitt namn

i livets bok bli skrivet.

I Kristus allt blir skapat nytt,

vår bundenhet i frihet bytt

och barnaskapet givet.

Den svenska psalmboken, ps 68
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denna dag
blivit upptagen i Kristi kyrka

genom det heliga dopet

Du är döpt i Faderns, Sonens 
och den helige Andens namn

I ord och handling har Gud genom sin Kyrka
sagt sitt ja till dig, och Gud står vid sitt ord.

Tron är vårt ja till Gud. Men vår tro är skör.
Det finns så mycket som kan få oss att tvivla
på Guds makt och godhet. Ibland ställer vi oss
frågan om vi verkligen får kalla oss kristna.

Gud har gett oss dopet för att vi, hur vi än
känner det, skall veta att vi tillhör Kristus
och kan lita på hans ord. Genom dopets sakrament
är vi indragna i kampen mot det onda. Vi är 
kallade att leva öppet, nära Gud och människorna 
och kämpa för det sanna och goda i världen.

Du är nu en gren i det kristna trädet, en sten
i Guds bygge, en del av Kristi kropp. Som
döpt har du rätt att känna dig hemma i Kristi
kyrka, i hans plan med världen, i hans bud
och i förlåtelsen.

Ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Inte
ens döden. Ty genom dopet är du i förbund
med Honom som är Uppståndelsen och Livet,
alltings mål och ursprung. I Bibeln och bönen,
vid nattvardsbordet och i gemenskapen
med andra kristna kan du finna den kraft
som håller det inre livet levande och friskt.

Jesus säger: Jag är vinstocken, ni är grenarna. 
Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: 

utan mig kan ni ingenting göra. Joh 15:5

På Kristi uppdrag och din egen begäran

har

född den

kyrka

församling

datum

underskrift

Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, 
och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Joh 17:3
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