#26
Dåbens betydning
Vi lærte i en foregående lektie, at vi alle blev født gennem Adam. Vi var syndere fra
fødslen, og blev født med en syndig natur. På grund af dette kunne vi ikke selv ændre vores
hjerter og derved vores handlinger. Gennem Kristi offer for hele verden, har han forløst
menneskeslægten. Men fordi Gud skabte mennesket med en fri vilje, vil han ikke påtvinge
nogen den gave, som frelsen er. Kun de, der tager imod frelsen som en gave ved tro, og er
døbt til Kristus, vil få den.
Ordet ”dåb” er anvendt 97 gange i Bibelen. Dette giver os et fingerpeg om, at den har stor
betydning. Men hvad betyder den, og hvordan påvirker den os? I denne lektie vil vi se på,
hvad Gud lærer os om dåb.
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

Når vi bliver døbt, viser vi, at vi identificerer os med Jesu Kristi død, begravelse og
opstandelse. Dåben betyder, at vi dør med Kristus, begraver vort gamle syndige liv og
opstår til ”et nyt liv i Kristus”. Dåbens fysiske handling repræsenterer de faser, som
omvendelsen indbefatter. Først sænkes vi ned i vandet, vi kommer helt under vandet,
ligesom døde mennesker nedsænkes i graven og tildækkes med jord. Dette viser, at vi
er døde med Kristus og har begravet vor gamle livsstil. Dåb er en begravelse, et
formelt farvel til en tilværelse hvor synd var dominerede. Så bliver vi løftet op af
vandet, ligesom en person, der opstår fra graven. I denne verden begynder vi med liv
og ender med død. I det åndelige liv, begynder vi med død og ender med evigt liv.

3. Hvem er den første nævnte i det Nye Testamente, som udfører dåbshandlingen?
Matt 3,1-6
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4. Hvorfor døbte Johannes Døber folk i ørkenen? Joh 3,23

5. Hvorfor sagde Jesus, at det var nødvendigt for ham at blive døbt? Matt 3,13-17

Jesus var syndfri. Han havde ikke behov for at angre nogen misgerning eller for at
renses fra nogen skyld. Kristus blev døbt af en anden grund, nemlig for”at opfylde al
retfærdighed”. Ved at tillade Johannes at nedsænke ham i Jordanflodens vand viste
Jesus os et positivt eksempel. Han identificerede sig fuldt ud med svage, syndige
mennesker. Han var villig til at gå igennem alle de faser, som DE havde behov for gå
igennem. Så når en troende bliver nedsænket i dåbens vand, følger de i deres Herres
fodspor.

6. Behagede det Faderen, da hans søn, vor Herre Jesus blev døbt? Mark 1,11

7. Hvad siger Bibelen, som tyder på, at Jesus blev døbt ved nedsænkning? Mark 1,10

8. Hvad med oldkirkens disciple? Hvordan døbte de? ApG 8,36-38

Når vi forstår dåbens rigtige betydning, kan vi nemt genkende den oprindelige måde
at døbe på. Det engelske ord ”baptize” (dåb) kommer fra det græske ord ”baptizo” og
betyder neddyppe eller nedsænke under vand. ”Det danske ord ”dåb” kommer fra
nedertysk dop(e) ¯ oldnedertysk dopi; grundbetydning 'neddypning'”( Politikens Store
Ordbogs-cd-rom version 2.1). I de første tretten århundreder praktiserede man dåb
ved neddypning stort set på universelt plan. Det var ikke før Ravennas Rådsforsamling, at den Katolske Kirke accepterede, at lidt vand på hovedet var lige så
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gyldigt som neddypning, fordi det var mere praktisk. Mange protestanter har tilegnet
sig og tilpasset sig de ændringer, som den katolske kirke tidligere har foretaget.

9. Hvad lærte Jesus sine efterfølgere at gøre, før de døbte folk? Matt 28,19-20

Obs: En del af forberedelserne til dåb er at blive oplært til discipel og undervist. Det
er umuligt for spædbørn og små børn at fatte frelsens betydning. En dåbskandidat skal
lære at ”holde alt det, som jeg har befalet jer”.
10. Hvad sagde Peter, at vi skal gøre, inden vi bliver døbt? ApG 2,38

Når hjertet fuldstændig bliver overgivet til Jesus, kommer angeren ved Helligånden.
Jesus lover også Helligåndens ”gaver” til dem, der er døbt til Kristus. Helligåndens
gaver, er de specielle gaver, der gives til dig, for at du kan medvirke til opbyggelsen af
Guds rige. Nogle gaver kan være undervisning, visdom, gæstfrihed, at tjene, at giv,
osv.

11. Ved hvilken overgangsrite kunne man opnå medlemskab i Guds kirke? ApG 2,41

12. Hvor vigtig er vor offentlige trosbekendelse for Gud? Matt 10,32-33

Konklusion: I dette liv skal vi dø! Det eneste valg, vi har, er, hvordan vi vil dø. Enten dør
vores syndige jeg, og får liv igen ved Kristus gennem dåben, eller vi dør som syndere i
Adam.
Jesus viste en offentlig demonstration af sin kærlighed til os ved at dø i vort sted på
Golgota. Vi må nødvendigvis svare med en offentlig demonstration, en bekendelse vi ikke
skammer os over, af vor forpligtelse til Kristus gennem dåben.

SVARNØGLE TIL LEKTIE #26
Sp. 1 – Den er kritisk og nødvendig ifølge Bibelen.
Sp. 2 – At vi selv dør og derved kan leve på ny med Kristus
Sp. 3 – Johannes Døberen
Sp. 4 – Der er meget vand der
Sp. 5 – Det var passende ”at opfylde al retfærdighed”
Sp. 6 – Ja
Sp. 7 – Jesus steg op af vandet.
Sp. 8 – Ved neddypning /nedsænkning
Sp. 9 – Gøre dem til disciple og lære dem at holde alt, hvad Gud lærte os
Sp. 10 – Angre / omvende os
Sp. 11 – Dåben
Sp. 12– Ifølge Gud er det afgørende.
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