INDFØRINGSSAKRAMENTERNE: DÅBEN
Dåben er den dør, som lukker op
for modtagelsen af de andre
sakramenter.
Sakramenter kan nemlig kun
modtages af døbte
- undtagen selvfølgelig dåbens
sakramente, som altid modtages
af ikke-døbte.

DÅBEN
Vi kender to slags dåb:
• Den dåb, JOHANNES DØBEREN
døbte med og
• Den dåb, JESUS
befalede sine disciple
at døbe mennesker med

Johannes døbte folk i Jordanfloden
Johannes døbte folk, for at de skulle omvende sig omvende sig, tro på Gud
og bekende deres synder.

Jesus døbte ikke selv nogen
men Jesus viste os, hvor vigtig dåben er, fordi han selv lod sig døbe af Johannes Døberen
Da Jesus blev døbt, dalede Helligånden ned over ham (Mark 1, 9-11).
Når vi bliver døbt, tager Helligånden også bolig i os og hjælper os til at tro.

Jesus befalede sine disciple at døbe alle mennesker
”Mig er givet al magt i himlen og på
jorden.
Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det,
som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende”.
Sådan sagde Jesus til sine disciple efter at han var
opstået fra de døde (Matt. 28, 18-20).

Bekendelse af troen på den treenige Gud
er forudsætningen for at blive døbt
• Før dåben skal den, der vil
døbes, bekræfte, at de tror på
den Gud, de bliver døbt til at
tilhøre.
• Det gør de ved at sige ja til, når
præsten spørger om de tror på
det, der står i trosbekendelsen.
• Hvis det er et barn, der bliver
døbt, bekræfter forældrene det
på barnets vegne.

Den apostoliske trosbekendelse:
Jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og
alt hans væsen
Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, himlens
og jordens Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor
Herre, som er undfanget ved Helligånden og
født af jomfru Maria, har lidt under Pontius
Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet,
nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag
fra de døde, opfor til himlen, sidder ved Gud
den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han
skal komme igen for at dømme de levende og
de døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske
Kirke, de helliges samfund, syndernes
forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Et af de synlige tegn ved dåbens sakramente er VAND
Dåben består i, at præsten tre gange øser
vand over hovedet på den, der skal
døbes, mens han siger:
”Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn”.
Dåbens vand er tegn på, at vi bliver
renset for synd.
Vand giver liv: Dåben er en genfødsel til
et liv som Guds barn.
Ved dåben bliver man medlem af Kirken.
Hvis man ikke er døbt som barn, kan man
blive døbt som voksen.
Man kan kun blive døbt én gang, og
dåben er virksom i hele livet.

De andre synlige tegn ved dåben er
SALVELSE med KATEKUMENOLIE og KRISAM
• Præsten salver barnet med
katekumenolie til forberedelse af
dåben
• Efter dåben salves barnet med
krisam. Denne salvning viser, at
den døbte er kaldet til at være
præst, profet og konge ligesom
Jesus, og at det er Guds barn.
• Nogle børn, særlig de, hvis
forældre stammer fra
mellemøstlige lande, bliver firmet
samtidig med, at de bliver døbt.
Så skal de ikke firmes igen senere.

Faddere
Under dåben lover forældrene at
lære barnet om Jesus, når det
vokser op.
Der skal være to vidner til dåben.
De kaldes faddere.
Fadderne lover at hjælpe
forældrene med at lære om Jesus
og at leve som kristen.

• Ved du, hvem der er dine
faddere?

DÅBSLYSET
Til minde om sin dåb får man et dåbslys.
Dåbslyset tændes ved det store påskelys i kirken.
Dåbslyset skal minde om, at Jesus er verdens lys,
og Jesus lover at være barnets lys og liv.
Dåbslyset kan tændes på alle vigtige dage i barnets liv,
som f.eks. ved den første kommunion og firmelsen.
Ved du, hvor dine forældre gemmer dit dåbslys?
Tænder I det i jeres familie?

Dette oplæg om dåben er udarbejdet til brug for katekese af firmander.

Indholdet i oplægget er inspireret af præsentationen af dette
sakramente på Den katolske Kirkes officielle danske hjemmeside,
katolsk.dk samt Den Katolske Kirkes Katekismus og sprogligt tilpasset
firmander.
Oplægget er udarbejdet af Birgit Bidstrup Jørgensen
Har du spørgsmål eller kommentarer til materialet, er du velkommen til
at kontakte mig på birgitbidstrupjoergensen@gmail.com

