Paulus forteller oss nøyaktig hva som skal til for at metanoia skal prege våre
liv: «Guds godhet driver deg til omvendelse» (Romerne 2,4). Når vi tydelig får
se Guds karakter, forvandler det oss. Vi begynner på en radikal forvandling av
alle deler av våre liv. Dåpen er et symbol på den nye retningen.

SETT SAMMEN
Dåpen er en symbolsk handling som viser en persons valg
om å bli senket ned i Guds kjærlighet slik den ble virkeliggjort
gjennom Jesu død, begravelse og oppstandelse.

Døpt til … navn
Før Jesus forlot vår verden, ga han oss litt innsikt i dåpen:
«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: ___ dem til Faderens og Sønnens
og Den hellige ånds ____ og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere»
(Matteus 28,19-20).
Ordet for å døpe er baptizō på gresk, og betyr å senke. Det er derfor Jesus
ble døpt i en elv og steg opp av vannet (Matteus 3,13-16). Det er derfor
døperen Johannes kalte folket til et sted med mye vann (Johannes 3,23).
I dåpen blir man fullstendig og frivillig senket ned i vann som et symbol på å
akseptere Jesu død, begravelse og oppstandelse som sin egen. Det er også
derfor det ikke er noen tilfeller av barnedåp i Bibelen. Å senke seg ned i Guds
kjærlighet krever bevisst tillatelse fra et individ som ønsker å identifisere seg
med Guds kjærlighet som sin måte å eksistere på.

15 Nedsenkelse

OPPLEV
Ja, jeg ønsker å ta dåp for å vise at jeg ønsker å identifisere
meg med Jesus og takke ja til alt han har gjort for meg.
Det er helt utrolig at Gud elsker meg akkurat som jeg er! Jeg blir nesten slått
ut av det faktum at han ikke ønsker å kontrollere meg, overse hvem jeg er eller
fjerne meg som individ, men ønsker heller å gi meg kraft til å være den beste
meg som er mulig. Fra og med i dag lever jeg bestemt på at mitt forhold til han
skal vokse seg sterkere.
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Jesus instruerte sine etterfølgere om å «døp(e) dem til Faderens og Sønnens
og Den hellige ånds navn». I Bibelen er personers og steders navn et uttrykk
for deres karakter. For eksempel betyr Jesus Gud redder. Betlehem betyr
brødets hus, fordi en eller annen gang fantes det minst et kjempebra bakeri
i byen. Å la seg døpe i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, er å
la seg senke ned i Guds karakter, i den kjærlighet som er imellom Faderen,
Sønnen og Den hellige ånd. Dåp i Guds trefoldige navn betyr at jeg vil
identifisere meg som en deltager i deres kjærlighet, og at jeg frivillig ønsker
å leve mitt liv slik at jeg reflekterer den kjærligheten. Jesus uttrykte dette
ønsket for oss i sin bønn til Faderen i Johannes 17,25-26. Les og diskuter hva
dette skriftstedet innebærer.

Som vi nettopp oppdaget i Matteus 28,19-20, sa Jesus at de som blir døpt, må
bli opplært og gjort til disipler. Dette betyr at å bli født på ny har konkret innhold,
nemlig å skape et bilde av Gud som er fullstendig som Jesus. Dåp betyr noe helt
spesifikt. Derfor er det nødvendig at betydningen læres bort, slik at folk vet hva
de identifiserer seg med. Selvfølgelig trenger vi ikke vente til vi vet alt om Gud
eller kjenner alle doktriner og all teologi før vi tar dåp. Vi kommer faktisk til å lære
gjennom hele evigheten. Men før dåpen må vi lære nok til at vi kan være sikre på
at det vi ser i Jesus er hva vi faktisk ønsker. For Gud er det svært viktig at vi har vår
frihet i behold, siden «Gud er kjærlighet» (1. Johannes 4,16). Han forsøker ikke
å lure oss til å gjøre noe som helst, men ønsker at vi skal ha frihet, ikke bare for
frihetens skyld, men for kjærlighetens skyld. Alt han ønsker, er at vi skal bli født på
ny til en kjærlighet lik den Faderen, Sønnen og Den hellige ånd har seg imellom.
Det betyr at vi må lære hva Guds kjærlighet innebærer. Hvis ikke vil vår frihet og
våre tanker være overkjørt. Hver av oss inviteres som frie, moralske skapninger til
å undersøke innholdet i Guds karakter slik den ble åpenbart gjennom Jesus, og
til å si ja til hans kjærlighet gjennom en konkret handling: dåpen.
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Dåpen symboliserer fullstendig nedsenkelse i Guds kjærlighet, et dykk
som ble virkeliggjort gjennom Jesu død, begravelse og oppstandelse.

Deg: helt ny
Hva om du kunne bli en bedre versjon av deg selv? En ny utgave hvor alle de gode
og fantastiske egenskapene ved deg er enda sterkere og alle de dårlige er borte. Vet
du hva? Det er nettopp dette Gud har i tankene for deg, og hans intensjon er å ta
deg dit hvis du vil. Men hvordan?
«Med evig kjærlighet har jeg ____________ deg, … derfor har jeg hele tiden _________
________ _____________» (På engelsk: «dratt til meg») Jeremia 31,3.
For det første: Legg merke til at det er deg Gud elsker; han elsker den du er. Og siden
han ønsker å gjenopprette forbindelsen med deg frivillig, drar han deg mot seg uten
makt eller tvang. Det betyr at din personlighet forblir intakt gjennom den forandringen
som finner sted når Guds kjærlighet beveger oss. Din individualitet er uendelig
verdifull for Gud. Han er ikke en maktsyk diktator, selv om menneskers religioner ofte
maler et slikt bilde av Gud. Gud ønsker ikke å frata deg din personlighet og gjøre
deg til en slave eller en maskin. Faktum er at han liker deg! Han gleder seg over hvor
fantastisk og vakker og utrolig du er! «Altså, ikke alt ved meg er så fantastisk, og en
del av min karakter er rett og slett stygg.» Ja, det vet han, og selvfølgelig er han ikke
glad for de sidene ved deg som gjør at du sårer andre eller forårsaker skade. Det er
gode grunner at han ikke liker de sidene ved deg, da han ikke kan fordra det som er
skadelig for deg. Hans mål er derfor å fjerne alt som er dårlig fra livet ditt og hjelpe
deg å vokse til den beste mulige versjonen av deg selv.
Når du nå leser de følgende skriftstedene, ta deg god tid og tenk nøye igjennom

Les Lukas 15,20. Da faren i liknelsen (som representerer Gud) ser sønnen nærme seg, hva
gjør han? ________________________________________
Les Johannes 17,23. Gud elsker deg like høyt som han elsker en annen. Hvem?
_______________________

manipulere den frie viljens mulighet til å danne lydighet. Det er tydelig at Gud
lengter etter at vi frivillig skal engasjere og involvere oss i hans arbeid, heller enn å
gjøre oss til slaver. Ved å fødes på ny er jeg fremdeles meg selv, men en ny utgave.
Min uskyld er gjenopprettet, og jeg får en ny start hvor jeg kan skrive historien om
meg selv på nytt.

Født på ny i vann og Ånd

Les 1. Johannes 3,16. Hvor stort var offeret Gud ga for å vise hva du er verdt for han? ___
________________________________________________________________________

Gå tilbake til vers 5 i Johannes 3 og legg merke til at Jesus sier vi må bli født på ny
«av ____ og ___». Hva mener han?

Du får vite at du er uendelig høyt oppe på Guds verdiskala og at han var villig til å
gjennomgå en uendelig stor lidelse for å redde deg. Vi har tidligere studert hvordan
Jesus på korset demonstrerer dette. Nå får vi se at Gud har en plan for hvordan våre liv
skal bli forvandlet mens vi samtidig får beholde vår ære, frihet og individualitet. Jesus
beskriver forandringen som å bli født på ny. I Johannes 3 leser vi om en samtale Jesus
hadde med en mann ved navn Nikodemus, hvor han samtidig henvender seg til oss.
Han forklarte hvordan hver av oss må bli født på ny. Det høres ganske vanskelig ut, og
er ganske merkelig om man tar det bokstavelig. Slik tenkte også Nikodemus, men Jesus
mente noe mye dypere enn en fysisk fødsel. Han snakket om å oppleve at vårt sinn,
hjerte, motiver og vilje blir skapt by ny.

Ved å se på hele bildet som evangeliene tegner, er det klart at Jesus sier vi må
gå gjennom dåpen i vannet og motta Den hellige ånd i våre hjerter. Jesus ble
selv døpt som et forbilde for oss, «for å oppfylle all rettferdighet», og da han steg
opp fra vannet, kom Den hellige ånd til ham «som en due» (Matteus 3,15-16). Vi
inviteres til å følge hans eksempel i dåpen og til å få Den hellige Ånds gave.

Les Johannes 3,1-17 og diskuter hva det betyr å bli født på ny.

Peter legger noe viktig til dette bildet:

For det første betyr betyr den nye fødsel en ny start. Det betyr å gå tilbake til et
utgangspunkt hvor vi var uskyldige. Vi skal tilbake til en tid før vi hadde samlet alle de
mentale, emosjonelle og moralske sårene som tynger oss innvendig. Å bli født på ny
frigjør oss fra all usikkerhet, sinne, grådighet, begjær og skyld forårsaket av den skaden.

«____ __ og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan
få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave» (Apostlenes
gjerninger 2,38).

Legg merke til hvordan Jesus skiller mellom to typer innflytelser:
Hva motiverte Gud til å sende Jesus som vår redning? Vers 16 _______
Hva har Gud absolutt ikke tenkt å bruke mot oss? Vers 17 ________
Det faktum at Gud bruker kjærlighet heller enn fordømmelse for å dra oss til seg og skape
oss på ny, viser oss mye om hvem han er og hva han ønsker for oss. Når kjærligheten
blir vårt grunnmotiv, blir vår vilje formet etter hans vilje. Fordømmelse er en måte å
Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.

Les og diskuter Romerne 6,1-11. Paulus forklarer at ved å ta dåp, identifiserer man
seg med Jesu død, begravelse og oppstandelse. Ved å la meg døpe, sier jeg at
mitt gamle liv som var fullt av synd og skyld, er dødt og at jeg har stått opp til et
nytt liv i Jesus.

Dåpen er vårt svar på det Bibelen kaller omvendelse, metanoia på gresk. Ordet
betyr å endre ens mening. Tidligere har vi oppdaget at menneskets tilbøyelighet
til synd har sin rot dypt i vårt sinn og det vi tenker om Gud, som igjen påvirker
hvordan vi tenker om hverandre. Våre handlinger er et resultat av vårt tanke
mønster: vi begår synd og vi bryter ned forhold. Metanoia beskriver en fullstendig
reorientering av virkeligheten. Vi slutter å tro på løgnene om Gud og tar heller
imot sannhetene i evangeliets budskap, nemlig de gode nyhetene om at Gud
Faderen er akkurat som Jesus. Når denne fundamentale omstillingen i hodet skjer,
vil også våre liv forvandles. Vi vender oss bort fra synd og fra våre handlinger som
ødelegger forholdene til andre og til Gud, og begynner å elske slik Gud elsker.
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reorientering av virkeligheten. Vi slutter å tro på løgnene om Gud og tar heller
imot sannhetene i evangeliets budskap, nemlig de gode nyhetene om at Gud
Faderen er akkurat som Jesus. Når denne fundamentale omstillingen i hodet skjer,
vil også våre liv forvandles. Vi vender oss bort fra synd og fra våre handlinger som
ødelegger forholdene til andre og til Gud, og begynner å elske slik Gud elsker.

Paulus forteller oss nøyaktig hva som skal til for at metanoia skal prege våre
liv: «Guds godhet driver deg til omvendelse» (Romerne 2,4). Når vi tydelig får
se Guds karakter, forvandler det oss. Vi begynner på en radikal forvandling av
alle deler av våre liv. Dåpen er et symbol på den nye retningen.

SETT SAMMEN
Dåpen er en symbolsk handling som viser en persons valg
om å bli senket ned i Guds kjærlighet slik den ble virkeliggjort
gjennom Jesu død, begravelse og oppstandelse.

Døpt til … navn
Før Jesus forlot vår verden, ga han oss litt innsikt i dåpen:
«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: ___ dem til Faderens og Sønnens
og Den hellige ånds ____ og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere»
(Matteus 28,19-20).
Ordet for å døpe er baptizō på gresk, og betyr å senke. Det er derfor Jesus
ble døpt i en elv og steg opp av vannet (Matteus 3,13-16). Det er derfor
døperen Johannes kalte folket til et sted med mye vann (Johannes 3,23).
I dåpen blir man fullstendig og frivillig senket ned i vann som et symbol på å
akseptere Jesu død, begravelse og oppstandelse som sin egen. Det er også
derfor det ikke er noen tilfeller av barnedåp i Bibelen. Å senke seg ned i Guds
kjærlighet krever bevisst tillatelse fra et individ som ønsker å identifisere seg
med Guds kjærlighet som sin måte å eksistere på.

15 Nedsenkelse

OPPLEV
Ja, jeg ønsker å ta dåp for å vise at jeg ønsker å identifisere
meg med Jesus og takke ja til alt han har gjort for meg.
Det er helt utrolig at Gud elsker meg akkurat som jeg er! Jeg blir nesten slått
ut av det faktum at han ikke ønsker å kontrollere meg, overse hvem jeg er eller
fjerne meg som individ, men ønsker heller å gi meg kraft til å være den beste
meg som er mulig. Fra og med i dag lever jeg bestemt på at mitt forhold til han
skal vokse seg sterkere.
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Jesus instruerte sine etterfølgere om å «døp(e) dem til Faderens og Sønnens
og Den hellige ånds navn». I Bibelen er personers og steders navn et uttrykk
for deres karakter. For eksempel betyr Jesus Gud redder. Betlehem betyr
brødets hus, fordi en eller annen gang fantes det minst et kjempebra bakeri
i byen. Å la seg døpe i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, er å
la seg senke ned i Guds karakter, i den kjærlighet som er imellom Faderen,
Sønnen og Den hellige ånd. Dåp i Guds trefoldige navn betyr at jeg vil
identifisere meg som en deltager i deres kjærlighet, og at jeg frivillig ønsker
å leve mitt liv slik at jeg reflekterer den kjærligheten. Jesus uttrykte dette
ønsket for oss i sin bønn til Faderen i Johannes 17,25-26. Les og diskuter hva
dette skriftstedet innebærer.

Som vi nettopp oppdaget i Matteus 28,19-20, sa Jesus at de som blir døpt, må
bli opplært og gjort til disipler. Dette betyr at å bli født på ny har konkret innhold,
nemlig å skape et bilde av Gud som er fullstendig som Jesus. Dåp betyr noe helt
spesifikt. Derfor er det nødvendig at betydningen læres bort, slik at folk vet hva
de identifiserer seg med. Selvfølgelig trenger vi ikke vente til vi vet alt om Gud
eller kjenner alle doktriner og all teologi før vi tar dåp. Vi kommer faktisk til å lære
gjennom hele evigheten. Men før dåpen må vi lære nok til at vi kan være sikre på
at det vi ser i Jesus er hva vi faktisk ønsker. For Gud er det svært viktig at vi har vår
frihet i behold, siden «Gud er kjærlighet» (1. Johannes 4,16). Han forsøker ikke
å lure oss til å gjøre noe som helst, men ønsker at vi skal ha frihet, ikke bare for
frihetens skyld, men for kjærlighetens skyld. Alt han ønsker, er at vi skal bli født på
ny til en kjærlighet lik den Faderen, Sønnen og Den hellige ånd har seg imellom.
Det betyr at vi må lære hva Guds kjærlighet innebærer. Hvis ikke vil vår frihet og
våre tanker være overkjørt. Hver av oss inviteres som frie, moralske skapninger til
å undersøke innholdet i Guds karakter slik den ble åpenbart gjennom Jesus, og
til å si ja til hans kjærlighet gjennom en konkret handling: dåpen.

utforsk • sett sammen • opplev
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