MODUL 1

LEKSJON 8

VANNDÅPEN
Av Don Krow

Spørsmål: «Jeg trenger å vite om jeg må bli døpt for å komme til himmelen. Jeg elsker
Gud og ble døpt som sjuåring. Jeg er nå atten år, og noen fra en frimenighet fortalte meg at
ingen kan bli frelst og døpt i så ung alder. De sier også at man må bli døpt for å komme til
himmelen, men familien min, som hører til Baptistkirken, sier at det ikke stemmer. Jeg vil
bare til himmelen. Jeg lever for Gud på alle måter som jeg er i stand til, men jeg trenger å
vite om jeg må bli døpt igjen nå som jeg angivelig er gammel nok til det. Vær så snill og hjelp
meg snarest. Gud velsigne dere og på forhånd takk.»
Svar: Frelse og tilgivelse for synd er en gave du får gratis ved troen på Jesus Kristus.
Apg 10:43 slår fast: «Om Ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på Ham, skal få
tilgivelse for syndene ved Hans navn.» (Bibelen, Den Hellige Skrift). Frelsen kommer ved tro, det
vil si ved tillit og tiltro til at Jesus og Hans utgytte blod gir deg rett stand fremfor Gud. I Apg
10:44-48 ble Den Hellige Ånd gitt til de troende (som bekreftet deres frelse) før de ble døpt.
Selv om dette er sant, så ser det ved andre anledninger ut som om tilgivelse for synd
ble gitt i dåpen. (Apg 2:38). Dette er fordi dåpen er et uttrykk for, eller en handling på, troen
som ble aktivert idet en person kom til Jesus i omvendelse og tro. Mark 16:16 sier: «Den som
tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Det var også en måte å
påkalle Herren på for en god samvittighet. (Apg 22:16 og 1. Pet 3:21.)
Om du av hjertet vendte deg til Jesus da du var sju år og deretter ble døpt, så tok Gud
imot din barnlige tro. Dåpen har noen krav. Ett krav er omvendelse. Hadde du en endring av
hjerte og sinn som førte til at du vendte deg fra synd til Jesus og Hans tilgivelse (Apg 2:38,
20:21 og 17:30)? Praktiserte du troen på Jesus som din Herre og Frelser (Mark 16:16, Joh
3:16 og Rom 10:9-10)? Om ikke, kan du vende deg til Jesus nå, omvende deg fra dine synder,
vende deg til Hans nåde (grace) som tilgir deg, og forsegle den beslutningen om å følge Han
gjennom dåpen i vann.
Dåpen er en handling som uttrykker en persons tro på Jesus. Uten troen på Jesus
er handlingen helt uten betydning. Mennesker som vender seg til Jesus som sin Herre og
Frelser er villige til å uttrykke troen og åpent bekjenne Jesus i all offentlighet. Mennesker
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som sier «nei» til Jesu oppfordring viser, til en viss grad, en død tro. Troen er død når
mennesker ikke er villige til å gi uttrykk for den ( Jak 2:18-19). Tro alene frelser, men en
frelsende tro kommer aldri alene. Den vil alltid være villig til å komme til uttrykk. Dåp
er en måte å uttrykke denne troen på. Dåpen frelser ikke, det gjør Jesus. Vann vasker
ikke bort synder, det gjør Jesu blod. Men troen gjør Hans blod gjeldende for deg, og
noen ganger uttrykkes denne troen på det tidspunktet personen blir døpt (Apg 22:16).
Spørsmålet er, har du omvendt deg? Tror du på Jesus? I så fall, hva venter du på – ta steget
fullt ut og la deg døpe!

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Hva er spørsmålet denne unge mannen stiller?
2. I følge Apg 10:43, hvordan blir vi frelst?
3. Dåpen er et uttrykk for tro som vanligvis finner sted samtidig med frelsen. Hvordan
uttrykker Apg 2:38 denne sannheten?
4. Hvordan uttrykker Mark 16:16 denne sannheten?
5. Dåpen er en måte å påkalle Herren på. Hvordan uttrykker Apg 22:16 denne sannheten?
6. Dåp er en måte å påkalle Herren på for en god samvittighet. Bekrefter 1. Pet 3:21 denne
sannheten?
7. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Apg 2:38?
8. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Mark 16:16?
9. Kan et spedbarn omvende seg?
10. Kan et spedbarn tro?
11. Les Apg 10:43-48. Hva er det neste steget, etter tro på Jesus Kristus, som en troende bør
ta?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Apg 10:43 - Om Ham vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, skal få syndenes
tilgivelse ved Hans navn.
Apg 2:38 - Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn
til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.»
Mark 16.16 - Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Apg 22:16 - Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du
påkaller Herrens navn.
1. Pet 3.21 - det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets
urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,
Apg 10:43-48 - «Om Ham vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, skal få syndenes
tilgivelse ved Hans navn.» Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som
hørte ordet. Og de troende som var omskårne ble forskrekket – alle de som var kommet sammen med
Peter – over at Den Hellige Ånds gave også var blitt utøst over hedningene. For de hørte dem tale
med tunger og opphøye Gud. Da svarte Peter: «Kan noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli
døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd slik som vi?» Og han befalte at de skulle bli døpt i Herrens
navn. Så ba de ham bli der noen dager.

FASIT.
1. Hva er spørsmålet denne unge mannen stiller?
Om han trenger å bli døpt for å komme til himmelen.
2.

følge Apg 10:43, hvordan blir vi frelst?
Gratis. Det er en gave gjennom troen på Jesus Kristus.

3. Dåpen er et uttrykk for tro som vanligvis finner sted samtidig med frelsen. Hvordan
uttrykker Apg 2:38 denne sannheten?
Peter sier: «Omvend dere og la dere døpe»
4. Hvordan uttrykker Mark 16:16 denne sannheten?
«Den som tror og blir døpt skal bli frelst.» Noe som antyder at det kan skje samtidig.
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5. Dåpen er en måte å påkalle Herren på. Hvordan uttrykker Apg 22:16 denne sannheten?
Dette skriftstedet sier at når en person påkaller Herrens navn, vil syndene hans bli
vasket bort. Det ser ut som at det å påkalle Herrens navn kan gjøres med stemmen (Luk
18:13) eller gjennom dåpshandlingen, slik det ser ut til å være i dette verset.
6. Dåp er en måte å påkalle Herren på for en god samvittighet. Bekrefter 1. Pet 3:21 denne
sannheten?
Ja.
7. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Apg 2:38?
Omvendelse.
8. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Mark 16:16?
At personen må tro.
9. Kan et spedbarn omvende seg?
Nei.
10. Kan et spedbarn tro?
Nei.
11. Les Apg 10:43-48. Hva er neste skritt, etter å tro på Jesus Kristus, som en troende bør
ta?
Dåpen i vann.
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