
Dopet
- också en Guds gåva 
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Vattnet är livets symbol
Vatten omsluter oss redan innan vi föds in i livet, en förutsättning för 
liv. Genom dopets vatten blir vi som Guds barn upptagna i församling-
ens gemenskap. Den världsvida kyrkan blir då också vår stora familj. 

Dopet: Guds gåva till oss
Inför dopet klär vi oftast den som ska döpas i en vit dräkt. Den som symbol-
iserar den renhet Gud ger oss medan vi växer till i vår tro och kunskap om 
Guds rike. För små barn är dräkten för lång vid dopet, för att just visa på hur 
man sen symboliskt växer i sin dopdräkt.

Dopljuset: lyser upp vår väg
Dopljuset påminner oss om att Jesus är starkare än mörkret. Gud vill lysa 
upp vår väg genom livet och uppmanar också oss att sprida ljus.

Korsets tecken: i gemenskap med Jesus
Korstecknet som tecknas över pannan, munnen och hjärtat på den som 
döps, talar om vad Jesus gjort för oss: han har kallat oss att vara hans efter-
följare och har lovat att för alltid vara med oss.

Fadderskapet: förebild och bedjare
En fadder är själv döpt. Faddern är en förebild och förebedjare för den som 
döps. Att bli fadder innebär att vilja finnas till för den döpte genom kärlek, 
omsorg och förböner. 

Jesus ger oss ett 
”levande vatten” med 

löfte om evigt liv! 
Det betyder att vi erbjuds ett 

liv som aldrig upphör. 

Det eviga livet är att personligen 
lära känna Jesus, han som själv 

är det eviga livet. 
(Joh. 17:3) 

Det förunderliga sker då, att vi 
själva blir som vattenkällor - till 

liv även för andra! 
(Joh. 7:38)
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Dop i Varabygdens församling
Varabygdens församling inbjuder till möjligheten att få ta emot 
dopets gåva! Oavsett om det gäller ett litet barn, en blivande 
konfirmand eller en vuxen, så finns vi till för alla som önskar. 
Efter anmälan om dop träffas vi och går igenom alla de frågor 
och praktiska saker som hör ihop med dopet. 

Välkommen med anmälan till dop!
Kontakta oss via mail, telefon eller personligt besök på kansliet 
hos oss i Vara för att boka tid för dop, samtal och val av kyrka.

Vem kan döpa sig?
I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar 
och vuxna. Dopet är en tradition sedan den 
första kristna församlingen som ett uttryck för 
att vilja leva med Jesus. Dopet hjälper oss för-
stå vad det är att leva som kristen och att ha 
Gud vid sin sida genom hela livet.

Gåvor kostar inget!
Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta 
döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och 
kyrka ingår. För att planera dopet kan ni höra 
av er till Varabygdens församling för goda råd. 

Vad ska barnet heta?
När ett litet barn döps talar prästen ut dess 
namn högt så att hela församlingen hör det. 
Men barnet får inte namnet vid dopet. Det är 
föräldrarna som bestämmer namnet som an-
mäls till Skatteverket. 

Dopet är inte en namngivningsceremoni även 
om namnet spelar en central roll. Namnet är 
viktigt eftersom att den som döps inte är ano-
nym. Det är just denna människa som döps, 
den unika individen, till gemenskap med Gud 
och kyrkan.

Vi behöver inte prestera 
eller vara på något speciellt 

sätt för att ta emot dopet. Dopet 
innebär att leva i förlåtelse, vara 

välsignad och få del i Jesu liv, 
död och uppståndelse.  
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Dopet 
är en gåva!

Besök:  Sveagatan 7, Vara (måndag - fredag 8-12)
E-post:  varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 0512-79 72 00 (måndag - fredag 9-12)
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Anlita ett proffs 
för dopet.
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Göra jobbet själv?


