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Den första 
näsduken
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Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soff an, 

hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. 

Plötsligt går vattnet!

Jag ska föda mitt första barn. Det blir bråttom, men BB-väskan är packad 

och klar. Det är bara till att kasta sig ut i bilen. Min väninna kör mig till sjuk-

huset. Där väntar min man på mig. Just den här kvällen har han jouren som 

läkare på sjukhuset. 

Nästa dag, på Alla helgons dag, kommer han – pojken som vi har längtat 

så efter! När jag håller honom i min famn för första gången kommer tårarna. 

Smärtan från förlossningen är som bortblåst. Jag är helt fascinerad av detta lilla 

underverk. Att bli mamma är något helt fantastiskt! 

Farmor och farfar kommer på besök. Gåvan de har med sig är en alldeles för-

tjusande dopklänning som farmor har sytt. När jag sitter i min säng och packar 

upp den fi na dopklänningen, föreställer jag mig hur min lille gosse ska se ut 

i klänning. Jag minns från mina teologistudier att anledningen till att även 

pojkar ska ha klänningar, som är alldeles för långa när de döps, hänger samman 

med att vi så gärna önskar att barnet som döps ska växa. Att hon eller han ska 
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växa till en vuxen människa, men också växa andligt i den kristna tron. Den 

dag barnet konfi rmeras har det vuxit i sin klänning som då bär namnet kon-

fi rmationskåpa. Ja, även den dag då vi dör, sveps vi i den vita dräkten. En fi n 

symbol för att växa i sin tro.

Väl hemma från BB går det åt många näsdukar, på grund av både sorg och glädje. 

De jobbiga nätterna med barnskrik kan göra vem som helst tokig. Ögonblicken 

då barnet gör framsteg får däremot tårarna att trilla av förundran och glädje.

Efter några månader är det tid för dop. Jag har bett en prästkollega att förrätta 

dopet. När vi går altargången fram – jag, min man och vår lille son – känns 

det högtidligt. När morfar läser en egenhändigt skriven dikt är det inte många 

ögon som är torra.

Dopljuset vi får har en röd symbol längst ned. Prästen förklarar att det är 

tecknet för Kristus. Vid överlämnandet av ljuset berättar prästen att hon en 

gång frågade en barngrupp om barnen kunde gissa vad tecknet på ljuset be-

tydde. En liten femårig fl icka svarade:

– Jag vet, prästen, det betyder ”Parkering förbjuden”!
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Även om den lilla hade fel, hade hon egentligen väldigt rätt. Ett dopljus ska 

inte stoppas ner i en byrålåda. Det ska tändas varje dopdag som en påminnelse 

om dopet och att vi varje dag ska leva i vårt dop. Ljuset kan även användas på 

födelsedagar. 

Min Johan, som i höstas fyllde femton år, tycker fortfarande att det inte är 

någon riktig födelsedag om inte dopljuset fi nns med på födelsedagsbrickan när 

vi ska sjunga för honom på morgonen.

Åren går och snart föds min dotter. När hon döps ser jag till min stora förvå-

ning att en av presenterna på presentbordet är tre vackra fl icknäsdukar i en liten 

ask. Näsdukarna ligger prydligt rullade. 

På baksidan fi nns prislappen kvar. Jag ser att de har kostat 29:50, säkert en 

hel veckopeng för grannfl ickan som kom med dem som en första gåva. Jag 

undrar stilla inom mig om den unga giverskan redan har insikten om att i livet 

behövs det näsdukar, då livet är fyllt av både skratt och gråt…

Varje dopakt inleds med några ord om att Gud vill att vi ska leva i gemenskap 

med honom. Det var anledningen till att Gud sände Jesus Kristus till världen.
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Det allra högtidligaste ögonblicket vid ett dop är vattenösningen, som följs 

av en bön om Anden, livsvinden: ”Livets Gud, uppfyll detta barn med 

din heliga Ande, och hjälp barnet att dag för dag leva i sitt dop.”

I den bönen får vi minnas att det också fi nns ett löfte. Vi är inte hjälplösa, 

utlämnade att på egen hand kunna leva i dopet. Jesu uppmaning att göra alla 

folk till lärjungar och att döpa i Faderns och Sonens och den heliga Andens 

namn, slutar med orden: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

På ett hemlighetsfullt sätt är alla de dagar som ligger framför barnet bestäm-

da av det som händer i den här stunden. 

Det kristna livet börjar med dopet. När en människa döps får hon del av den 

eviga räddning som Kristus vann för oss, när han dog. Människan blir född till 

ett nytt liv i dopet, nu till ett liv som kristen.

I dopgudstjänsten sjunger vi gärna psalm 248: ”Tryggare kan ingen vara”. 

Tryggheten följer med barnet hela livet, den trygghet som är gemenskap med 

Gud.

Varje gång vi tänder dopljuset påminns vi om att det eviga livet redan har 

tagit sin början… 
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Jag och barnen tänder ofta deras dopljus när vi ber aftonbön tillsammans. 

Jag ber bönen: ”Gud som haver”. En kväll får jag för mig att jag ska lära dem 

bönen ”Fader vår”. Jag börjar meningen med orden: ”Fader vår, som är…” och 

så tänker jag mig att Johan och Lovisa ska avsluta meningen med att säga de 

båda orden ”i himmelen”. Istället blir det som så, att jag säger: ”Fader vår, som 

är…” och då säger de båda i korus ”… i sitt lugna bo”!

Den kvällen började jag faktiskt med att skriva ned allt roligt de sade och kom-

menterade. Inte bara mina egna barns ord, utan även ord och meningar ifrån 

de barn jag mötte.

Jag kommer aldrig att glömma när jag var barnpräst och skulle resa med 

barnen på en utfl ykt till en djurpark. När vi kom till getterna stod en av fyra-

åringarna och höll för ögonen hela tiden. När jag såg detta sade jag:

– Ja men, ska du inte titta på getterna nu när vi har rest så långt?

– Nej, det vill jag inte, svarade han.

– Varför inte det då? frågade jag.

Pojken sade, på sin breda skånska:

– Då får jag bara rita dom när jag kommer him!
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Du är ett Guds barn –

må du alltid känna 

Guds oändliga omsorg om dig.

Må Guds värme omsluta dig.

Må Gud viska ord av frid till dig.

Må Gud låta dig växa i sin nåd.

Må Guds välsignelse vara med dig alltid.

Välsigne lse  för en ny född


