Lektie 16

DÅBENS BETYDNING
Kan du huske, da vi læste om Adam? Han var vores tip-tip-tip-oldeforfader. Fordi han adskilte sig fra Gud, ændrede hele hans natur sig fra at
være hellig til at blive syndig. På grund af Adam bliver vi nu allesammen
født med en syndig og selvisk natur og vi kan ikke ændre os til at blive
gode. Kun Gud kan tage sig af det problem for os, hvis vi giver ham lov
til det. Kun de, der accepterer Guds gave til frelse og bliver ”døbt til
Kristus” bliver Guds ”særlige” børn.
Ordet ”dåb” bliver nævnt ni gange i Biblen. Det viser os, hvor
vigtigt dette er for Gud. I denne lektie vil vi lære, hvad det betyder at
blive døbt.
1. Hvor vigtig er dåben? (Mark 16,15-16; Joh 3, 3-5) ______________
2. Hvad er dåbens betydning? (Rom 6,3-5; Kol 2,12) ______________
___________________________________________________________
Bem.: Når vi bliver døbt, viser vi, at vi ikke længere selv styrer vores liv,
men har overgivet al styringen til Gud. Det betyder, at vi nu er ”døde fra
selvet” og ”lever i Kristus”. Tænk på dåbshandlingen. Først bliver vi
sænket ned i vandet ligesom en, der er død bliver sænket ned i jorden. Så
bliver vi oprejst til et nyt liv med Kristus, ligesom de døde bliver oprejst,
når Jesus kommer igen efter os. Det er ikke kun en begravelsesceremoni
af vores gamle liv, men det er også en fejring af vores nye liv med
Kristus.
3. Hvem nævnes først i Det Nye Testamente som den, der døber?
(Matt 3,1-6) ________________________________________________
4. Hvorfor døbte Johannes Døberen ude i ørkenen? (Joh 3,23) _____
___________________________________________________________

5. Hvorfor sagde Jesus at han behøvede at blive døbt? (Matt 3, 13-17)
___________________________________________________________
Bem.: Jesus var hellig og uden synd. Han behøvede ikke at bede om tilgivelse for synder, han ikke havde begået; men han lod sig døbe for at vise
os et godt eksempel. Han tog de skridt, som vi må tage for at vi derved som et specielt symbol - kan vise vores kærlighed og lydighed over for
Gud. Vi må døbes på samme måde som Jesus blev det.
6. Var Faderen glad, da hans søn, vores Herre Jesus, blev døbt?
(Mark 1,11) ________________________________________________
Bem.: Ja, Faderen var meget glad, da Jesus blev døbt. Og han vil også
blive meget glad ved din dåb.
7. Hvad har Jesus bedt sine disciple gøre, inden de døbte alle folkeslagene? (Matt 28,19-20) _____________________________________
___________________________________________________________
Bem.: Inden vi bliver døbt, må vi vide, hvad det betyder at blive døbt. Vi
har brug for særlige bibelstudier, så vi kan blive ”disciple”eller lære,
hvordan vi skal leve som sande kristne.
8. Hvordan gik det til, når folk blev medlemmer af Guds kirke? ApG
2,41) ______________________________________________________
9. Hvor vigtigt er det for Gud, at vi offentligt bekender vores tro?
(Matt 10,32-33) _____________________________________________

Konklusion: Livet her på jorden ender med, at vi skal dø! Det eneste
valg vi har, er hvordan vi skal dø. Enten dør vi fra selvet og bliver
levende igen i Kristus ved at blive døbt, eller vi dør som en synder i
Adam. Ved at Jesus døde i vort sted på Golgata, bekendtgjorde Jesus
sin kærlighed til os offentligt. Vi må erklære vores kærlighed til Gud
offentligt ved at vi bliver døbt.

Kære Jesus,
Tak, fordi du døde for mig. Nu ønsker jeg at leve for dig. Jeg ønsker
at blive døbt og få et specielt venskab med dig, som vil holde evigt.
Din ven ____________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 16
Sp. 1 - Meget vigtig
Sp. 2 - Vi bliver begravet sammen med Kristus til døden og bliver
oprejst med Kristus til et nyt liv
Sp. 3 - Johannes Døberen
Sp. 4 - For dér var der meget vand
Sp. 5 - For at opfylde al retfærdighed
Sp. 6 - Ja
Sp. 7 - At lære folkeslagene at holde alt det, som han havde
befalet dem
Sp. 8 - De blev døbt
Sp. 9 - Meget vigtigt

