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Den heilage dåpen
Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22

Bakgrunn
I dåpen vert ein, ved vatn og Den Heilage Ande fullt og heilt innlemma i kyrkja –
samfunnet av dei heilage. Sjølve ritualet dreg både fortid og framtid inn i notid, difor
er det ikkje naudsynt å verta døypt meir enn ein gong.
Går me tilbake i tid, er det mange ritual knytte til dåpen som me ikkje brukar i dag. Me
driv ikkje utdriving av vonde ånder på kyrkjetrappa, eller merkar den døypte med kors
på hender, føter og munn. Kristne før oss har også brukt å legge litt salt på tunga til
den nydøypte, og liturgen har snudd stolaen sin frå kyrkjeårs fargen til kvit. Det store
påskelyset er ikkje med i gudstenesta alle stader, men mange brukar dåpslys tent frå
alterlyset.
Om me har mista mange av symbola som tilhøyrde dåpen, er dåpen like fullt ein port
inn til det store fellesskapet me kallar kyrkja.
Stoffet inviterer til å finne ut om, eller sjå fram til sin eigen dåpsdag. Me brukar ei
dokke i staden for ein person, og dåpen tek plass i fellesskapet i gudstenesta.
Me døyper i namnet åt den treeinige Gud, Fader, Son og Heilag Ande.
Hovedsymbolet i timen er tre sirklar som overlappar kvarandre. Dette er eit velkjent
symbol for den treeinige Gud. Namna Skapar, Frelsar, og Livgjevar er brukte for å
utfylle biletet av Gud.
Dei tinga me set på sirklane viser handling. Me brukar vatnet som Gud skapte. Me
tenner Kristuslyset. Me ser dua og kjenner angen av aromaolja som symboliserer Den
Heilage Ande. Borna vert inviterte til å finne bilete frå, og/eller få foreldre/fadrar til å
fortelje om, dagen då barnet vart døypt. Eller, for dei som ikkje er døypte, sjå fram til
sin eigen dåpsdag ved å tenne sitt eige lys frå Kristuslyset.
Materiell
På eit stort fat: dei tre opprulla, kvite filtsirklane ca.30 cm i diameter, ei skål (som
døypefont), ei mugge, ei due, litt aromaolje, fyrstikker og lysesløkkjar. I ei korg: Dokke
i kvitt teppe eller med kvit ‘dåpskjole.’ I ei anna korg: Telys. Kristuslyset (kvitt, gjerne
vanleg dåpslys) tek du frå bordet framme, der du har Bibelen på kvar samling.
Lysestake og resten av materiellet bør vere nypussa og stelt. Ei pussefille klar for dei
som vil jobbe med materiellet etter undringa, er ein god idé.
Det er ikkje alle som finn det best å bruke telys til denne aldersgruppa. Bruk gjerne
lysglobe eller globelys med ein sandboks til å setje lysa i.
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Ha dei kvite filtsirklane samanrulla og klare til å rulle ut, slik at dei saman dannar ein
trekant. Sei: ‘I namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande,’ medan du legg handa
på kvar av sirklane, og gjentek: ‘Skaparen, Frelsaren og Livgivaren.’
Pause.
DETTE GJER DU:

DETTE SEIER DU:

Før timen fyller du mugga med vatn
sjekkar fyrstikkene og aromaolja.
Vent til borna har roa seg.
Reis deg og gå rundt i rommet, sjå etter
materiellet. Finn fatet og dei to korgene.
Finn Kristuslyset på bordet.

Sjå. Sjå kor eg går når eg finn denne
forteljinga. Å ja! (Vent litt) - dette er
forteljinga om dåpen

Set tinga på begge sider av deg. Finn
roen før du tek til å fortelje.
Set deg litt tilbake, ver stille og gled deg
over symbolet for den treeinige Gud.
Deretter peikar du på kvar sirkel og
namngir dei ein gong til.

Set mugga og skåla på Fadersirkelen,
Kristus lyset på Kristus-sirkelen og dua
og olja på Den Heilag Ande-sirkelen.
Gjer dette seint og målbevisst.
Hell vatn i skåla og lytt til lyden av vatnet. Stikk handa di ned i vatnet og rør
litt medan du fortel. Fyll handa med
vatn og hell det tilbake i skåla.
Når du har undra deg over dette ei
stund, ta ei fyrstikke or fyrstikkeska og
peik mot lyset.
Tenn fyrstikka og så Kristuslyset.
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Me døyper folk i namnet åt Faderen…
Sonen… og Den Heilage Ande.
Skaparen... Frelsaren...
og Livgjevaren
Dette er vatnet som Gud Skaparen gav
oss.
Det vatnet Jesus vart døypt i, det vatnet
verda treng for å ha liv, det farlege
vatnet i syndfloda, det vatnet Guds folk
gjekk gjennom til fridom, det vatnet du
vart, eller vil bli døypt i og mykje meir.

Det var eingong ein som sa slike flotte
ting, og gjorde slike fantastiske ting, at
folk kunne ikkje hjelpe det – dei berre
måtte spørje han kven han var. Ein gong
dei spurde kven han var, sa han: ‘Eg er
verdas lys.’
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DETTE GJER DU:

DETTE SEIER DU:

Ta korken av oljeflaska.

Den Heilage Ande fer dit den vil. Den fer
med vinden som ei due og kjem til oss
når me treng trøyst og styrke. Den
Heilage Ande er usynleg slik som lukta
av denne olja. Me kan ikkje sjå den, men
likevel er den her.

Ta opp dokka og hald den i fanget.

Folk vert døypte når dei er babyar, barn,
tenåringar, vaksne eller til og med
gamle. Me skal bruke ei dokke for å vise
korleis me gjer.
Me stiller spørsmål til den som skal bli
døypt – eller til foreldra og fadrane
dersom barnet er for lite til å svare, og
me ber for dei. Så er me klare.

Ta det første namnet dei føreslår og gå
vidare med ein gong.

Men vent, kva heiter dokka?
Det er viktig å vite kven som vert døypt,
og alle har fått eit namn.

Bruk tommelen til å teikne ein kross på
panna til dokka.

‘Tomas’ det er eit godt namn.
Tomas, eg signar deg med det heilage
krossmerket til eit vitnesbyrd om at du
skal tilhøyra den krossfeste og
oppstadne Jesus Kristus og tru på han.
Amen.

Rør i vatnet og ha vatn på hovudet til
dokka.

Eg døyper deg i namnet åt Faderen,
Sonen og den Heilage Ande. Amen.

Legg dokka forsiktig tilbake i korga.
Ta så opp korga med telys.

Ofte får den døypte med seg eit dåpslys
som er tent frå Kristus lyset på alteret i
kyrkja.

Send korga rundt så kvart barn får ta kvar
sitt telys. Ta til deg sjølv først.

Sei namnet til kvart barn. Sei ditt eige
namn først.

21

Stort er trua sitt mysterium

23-06-08

19:58

Side 22

DETTE GJER DU:

DETTE SEIER DU:

Tenn lyset ditt på Kristurlyset, og la
borna gjere det same.

Ta imot lyset som minner om Jesus
Kristus verdas lys . Sjå! Det vert meir lys i
rommet, Sjå her! Flammen som alt lyset
kjem frå, vert ikkje mindre. Eg lurer på
kor mykje lys som kan koma frå eit lys?
Sjå! Sjå på alt dette lyset!
Stort er trua sitt mysterium.

Undringa fell gjerne vekk etter denne
forteljinga. Det har vore mykje undring
allereie, og forteljinga er lang.

Eg lurer på om du hugsar at nokon i din
familie vart døypt?

Teikne omrisset av dei tre sirklane med
fingeren din.
Hugs å la synshemma få kjenne med
handa kva du snakkar om.

Eg lurer på om du har sett dette i
kyrkja?

Peik på Kristuslyset.

Eg lurer på kven som set det der?
Kor det er når me ikkje ser det?

Teikne omrisset av dua med fingeren.

Eg lurer på om du har sett noko som
liknar på dette i kyrkja?

Teikne/peik med fingeren på omrisset
av mugga og skåla.

Eg lurer på kor denne er i kyrkja?
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