Hvorfor dåp?
Ved Solfrid Leinebø Seljås, sokneprest i Trømborg, Eidsberg, Mysen og Hærland sokn
Dåp er en feiring av livet. Alle som ønsker å bli døpt er velkommen i kirken. Dåpen er
innledningen til et liv som troende. I tidlig kristen tid ble mennesker døpt så snart de sa
at de trodde. Noen ganger ble et helt hus døpt – voksne som barn. Det har vært
tradisjon at barnet døpes når det er rundt tre måneder, men både eldre og yngre barn
og voksne er velkommen til dåp.
For mange handler dåpen om tradisjoner, gode minner, å skape en dag for familien og
å ha et punkt i livet som nettopp handler om dét: Livet.
Livet er noe forunderlig. En gave. Noe man kanskje ikke kan sette ord på.
Vi har lang tradisjon for å døpe barn i Norge. Det gjør dåpen til en høytidelig
begivenhet.
Barnet bæres frem, eller dåpskandidaten går frem og stiller seg ved døpefonten og
nevnes med navn og er dagens midtpunkt. På denne dagen knyttes et nettverk rundt
den som blir døpt. Faddere påtar seg ansvar for å følge det opp og lære det om den
kristne tro. Menigheten tar imot et nytt medlem. Og samtidig blir den døpte også en del
av Den Norske Kirke, og den verdensvide kirke. i dåpen knyttes vi sammen med kristne
søsken over hele jorden.
Dåp er å ta imot Guds kjærlighet. Dåpens vann og dåpens løfter formidler Guds nåde
og kjærlighet. Det å være døpt er å leve omsluttet av Guds kjærlighet. Gjennom dåpen
handler Gud: dåpskandidaten får del i Guds frelse. Vannet i døpefonten helles over
barnets hode tre ganger: I Faderen, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Det
symboliserer gjenfødelse og et nytt liv som troende.
Dåpen inviterer til det store mysteriet. Tro er et møte med det vi ikke forstår. Dåpen er
en invitasjon til undring i møte med livets mysterium og tillitsfull mottakelse av troen.
Dåpen lar oss vokse og leve i troen. Ingen vokser opp i et nøytralt rom. De kristne
verdiene er et godt livsgrunnlag.
Dåpen gir håp. Dåpen bærer gjennom livet og har et håp som bærer utover dette livet.
Jesus kaller alle til dåp. Vi døpes til å leve et liv med Jesus. Dåpen gir oss del i Jesu
oppstandelse. Dåpens løfter setter våre liv inn i Guds evige perspektiv.
Velkommen til «drop in-dåp» eller til dåp i en gudstjeneste i sommer eller i høst. Ta
kontakt med kirkekontoret eller prestene om du lurer på noe rundt dåpen. Velkommen
til dåp, om du kommer med et barn eller kommer som voksen for å bli døpt!

