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Dåp er alltid en høytidelig og sterkt opplevelse, men det 
finnes ingen betemte oppsett for hvordan det skal gjø-
res. Det er heller ingen krav om en bestemt alder eller 
et bestemt tidspunkt i et bibelstudium hvor man ”må” 
bli døpt. I Syvendedags Adventistkirken praktiserer vi 
verken  
barnedåp eller voksendåp. Vi har troendes dåp – en dåp 
ved full neddykking som en offentlig bekjennelse av ens 
tro på Jesus.  Dåpen markerer ikke slutten på din vand-
ring med Gud, og det er heller ikke begynnelsen. Det 
markerer slutten på starten. Nå kjenner du altså Gud 
nok til å stole på ham og til å vite at du ønsker å leve 
livet ditt i samarbeid med og etter Guds vilje.

Menighetshåndboken gir to forslag til dåpsløfter. Man 
kan også bekjenne sin tro ved å dele et personlig vitnes-
byrd. Det kan ofte være nyttig, både for menigheten og 
de besøkende å gjennomgå de viktigste av trospunktene 
på en dåpsgudstjeneste. Å velge dåpsløfte handler ikke 
om å måtte si ja til så lite som mulig. Det handler om å 
velge et format som passer best mulig for den som skal 
ta dåp, og de som er til stede. På samme tid er det viktig 
å være lojal mot det Bibelen åpenbarer om Gud. Bud-
skapet er det samme. Innpaknigen kan variere. 

Her kommer et  sammendrag av vår tro og et forslag til 
dåpsløfte. Vi har allerede lest Syvendedags Adventistkir-
kens 28 trospunkter (2020).

VÅR TRO
•  Vi tror på en treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den hel-

lige ånd – skaper og oppretholder av alle ting.
•  Vi tror at Jesus døde på korset i vårt sted, så vi kan få 

tilgivelse og evig liv.
•  Vi tror at Jesus er vår øversteprest og konge, og at han 

er vår talsmann i den himmelske helligdom.
•  Vi tror at Jesus snart kommer igjen. Vi vet ikke når, 

men vi gleder oss til den dagen da vår frelser skal 
komme i skyene.

VÅR TRO
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•  Vi tror at Bibelen er inspirert av Gud, og at den er 
grunnlaget og autoriteten for vår kristne tro og livsstil.

•  Vi tror at Den hellige ånd overbeviser oss om synd, 
rettferdighet og dom, og at den gir oss kraft til å leve 
livet sammen med Jesus. 

•  Vi tror at Gud ga oss sabbaten da han skapte. Vi holder 
den hellig som en påminnelse om Guds kjærlighet og 
trofasthet til oss og våre medmennesker.

•  Vi tror at Gud gir oss livet som en gave, som vi tar 
vare på ved å leve sunt og fornuftig, bygget på Bibelske 
prinsipper.

•  Vi tror at menigheten er opprettet av Gud, så de gode 
nyhetene om Jesus og adventbudskapet om hans gjen-
komst kan bli bevart og forkynt. Derfor har vi alle et 
ansvar for å støtte menigheten med de evner, mulig-
heter og midler som Gud har  gitt oss.

DÅPSLØFTE
1.  Har du tatt imot Jesus Kristus som din personlige frel-

ser og er det ditt ønske å følge ham som din Herre?

2.  Tror du at Bibelen er den autoriteten som vi burde 
bygge både vår kristne tro og livsstil på? Er du villig 
til å leve livet ditt i tråd med dens lære?

3.  Jesus kaller oss bort fra et selvsentrert liv. Å følge 
ham betyr å se andre og deres behov. Ønsker du, ut 
fra dine forutsetninger og etter beste enven, å tjene 
Gud, hans menighet og dine medmennesker?

4.  Er det ditt eget ønske å bli døpt som et offentlig ut-
trykk for din tro på Jesus Kristus?

5.  Du har lært hva Syvendedags Adventistkirken står for. 
Ønsker du å bli en del av vårt trosfellesskap?
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Noter


