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Hvorfor døber man egentlig børn?

[KIRKESIDEN]
Et spændende
for- dage udforsker bibelfortællinger om
Dåben
hører hjemme
i sognekirken
Jesus og havet.
søg, vi
hvor
elever
fra 4. og 5. klasse
Når
går70ind
i kirkerummet,
ser vi døbefonfra fem
Flensborg
over den
to er placeden
som skoler
noget afi det
første, fordi
ret centralt. Dens placering hænger sammen
med, at dåben giver os indgang i Jesu Kristi
kirke, som er Guds rige. Kirken er et fællesskab
af mennesker, som tror på det, Bibelen siger om
Gud. De tror, at Gud har skabt verden, at han
blev menneske i Jesus for at frelse os fra vores
synder og give os evigt liv, og at han samler sin
kirke ved at lade evangeliet forkynde. Denne
flok samles til søndagsgudstjeneste i den lokale
sognekirke, som er Jesu Kristi kirke på dette
sted. Og derfor finder dåben sted i den lokale
sognekirke og ikke alle mulige andre steder,
som tidsånden måtte kræve.

SAMMEN
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KLARE DET

Hver af de tre grupper skal lave en
tre meter stor fisk af sand. Til at begynde med går de i mindre grupper,
men opdager hurtigt, at de ikke vil
klare opgaven, hvis de ikke arbejder
sammen. Solen skinner, og sandet
tørrer, så fisken skrider. Der skal
arbejdes hurtigt, både med at flytte
sand og udsmykke fisken med kors
og de græske bogstaver.

man så bare kan synde løs. Den betyder, at når
du oprigtigt angrer dine synder over for Gud,
har du i dåben et sikkert tegn på, at alle dine
synder er tilgivet hos Gud. men angrer du ikke
dine synder, tilgives de ikke. og som reformatorerne lærte, må en kristen hver dag angre
sine synder og stole på dåbens nåde.
Dåben er genfødsel
Jesus kalder også dåben en genfødsel
(Joh.3). For i dåben genfødes vi ved vand og
Helligånd. Det betyder, at Guds Ånd forbinder
sig med vandet, når vi døbes. Det betyder igen,
at vandet er det ydre middel, som Helligånden
bruger i dåben. Så når et barn døbes i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn, så sker det
på den måde, at Helligånden bruger vandet
som det middel, hvorigennem han genføder os
i dåben og giver os Gud som vores himmelske
Fader. Når vi derfor døber et lille barn, så ved
vi, at her er Helligånden nærværende og genføder barnet. Den døbte hører nu ikke længere
til under syndens og Djævelens herredømme,
men er i Guds rige. og når dette sker, sker der
også en usynlig forvandling i barnets hjerte, så
det begynder at stole på Gud. Dette genfødte
menneske kalder Jesus ”ånd”, fordi det er født af
Helligånden. For så sikkert som vinden skaber
susen, ligeså sikkert skaber Helligånden genfødte mennesker, og det gør han i dåben.
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Der sluttes af omkring Helligåndskirken.
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Mange dåbstraditioner ændrer sig med tiden. Heldigvis.
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