
 

Fra Luthers forklaringer til i Den lille Katekisme – og annet om dåpen 

1. Hva er dåpen? 

 Dåpen er ikke bare vann. Den er vann som er helliget ved Guds befaling og forent med Guds ord. 

 

2.  Hva er Guds ord og befaling om dåpen?  

Vår Herre Jesus Kristus sier: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle 

folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og 

lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 

ende" (Matt 28,18-20). 

 

3. Hva gagn har vi av dåpen?  

Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror. 

5. Hvordan kan vann gjøre så store ting?  

Vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet, og troen som liter trygt på dette 

ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp, et 

nådens bad til gjenfødelse ved Den Hellige Ånd. 

 

7. Hva betyr det å bli døpt med vann?  

Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og 

onde lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet 

 

Fra Ny Testamente 

8. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  4 Vi ble begravet 

med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved 

sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Rom. 1,3-4 

Fra dåbsritualet 1 

9. Evige Gud, du som gir liv til alt som lever, og har skapt oss i ditt bilde: Vi takker deg for (fornavn). 

Hun/Han er dyrebar i dine øyne. Omslutt henne/ham med din kjærlighet og gi henne/ham et hjem 

i din kirke. 

 

Fra dåbsritualet 2 

10. Dette er NN (barnets navn), Guds barn, døpt inn i vår menighet og Kristi verdensvide kirke. 

 

11. Fra dåbsritualet  3 



Jesus sier: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som 

dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme 

inn i det 


