
Herrens dåp, år B 

Den første søndag etter Herrens Åpenbaring feirer vi Herrens dåp i Jordan. På denne måten 
har Jesus åpenbart seg selv til den valgte nasjonen Israel. Han er den Messias salvet av den 
Hellige Ånd til å tjene Jahve. Etter dåpen har Jesus begynte sin misjon. I mange tradisjoner 
slutter vi med julesanger i dag.  

Ved Feiring av Herrens dåp bør vi huske vår egen dåp. Mange av oss var veldig små da vi ble 
døpt. Likevel har vi sikker sett mange dåper som voksne, og vi vet hva det betyr og hva som 
skjer under dåpen. I Bibelen leser vi ordet baptisma og det betyr senk, bad, vask (Ef 5,26 og 
Tit 3,5). Det skal skje i hver dåp.  

Viktigste er at vi døper et barn. Et menneske. Og at det brukes vann til dåpen. Hvorfor vann? 
Vann er symbol på et liv. Mennesker, vegetasjon, kjæledyr og luftfugler trenger vann. Vannet 
renser oss fra skitten. I dåpen skal barn få et navn, som betyr at barna ikke lenger er anonyme. 
I katolsk tradisjon pleier barna å få et katolsk, bibelsk eller hellig navn. Med et navn er barna 
registrert ikke bare i Kirken, men også skal de få statsborgerskap i himmelen, som vi tror på, 
og at de har rett til de neste sakramentene i den Katolske kirken.  

I dåpen er barna salvet av den hellige olje. I gammeldager ble konger salvet av den oljen. 
Takket være denne seremonien blir barna renset opp av den arvesynden. Barna kler seg i hvite 
klær som et tegn på renslighet. Dette betyr at fra den dagen er ikke bare foreldre og fadderne 
som blir ansvarlige for dette barnet, men også alle katolikker. Kristus er dette lyset og derfor 
tenner vi et lys fra påskelyset for at barna skal oppvekke i Guds lys. 

I dag ser vi på Jesus. Han står i køen til den hellige Johannes Døperen og ønsket å bli døpt 
sammen med de andre synder. Vi følger Ham i vårt liv. Takket være dåp, ble vi født på andre 
gang med vann og fra den Hellige Ånd. Husker du denne dagen da du ble døpt? Selvfølgelig 
du ber for dine foreldre i dine bønner, men husker du denne presten og fadderne dine til å be 
for dem? Da Jesus ble døpt var det en røst fra himmelen, «Du er min sønn, som jeg har kjær, 
du har all min yndest!». Gud sier det om deg og meg i dag.  

Dåpen er en gave fra Gud. Alle som har fått det har ansvar både for seg selv og for andres tro. 
Derfor kan jeg aldri si at min tro er privat, og at jeg kan gjøre hva jeg vil. Vi har et ansvar for 
hverandre i Kristus, for vi er brødre og søstre i Ham. Vi tilhører alle til den himmelske 
familien fordi vi alle kaller Ham: Fader Vår, du som er i himmelen. Ved dåpen sier hele kirken 
«ja» at vi har ansvar for dette barnet. Glem ikke din dåpens plikt og rettigheter. Vet du at ved 
å tilhøre til en lokal menighet, tilhører du til den hellige, Katolsk og apostoliskkirke i hele 
verden?   

Derfor er vi alle misjonærer på grunn av dåpen. I dåpen ble vi døpt i Faderen, Sønnen og den 
Hellige Ånds navn, og hvor mange ganger gjøre vi dette tegn på oss, hver dag i forskjellige 
steder, og da sier vi så mange ganger at vi tilhører til den den treenige Gud. Det er en stor 
velsignelse å forstå dette. Levende her på jorden, tilhører vi til himmelen. Dåpen er et visum 
til himmelen. En gang får du det, går det aldri ut av dato. Det er gratis inngang i himmelen, 
hvis vi levde et godt kristenliv her på jorden. La oss takke Gud for vår dåp. Jeg ønsker til meg 
og til dere alle både den troen og inngangen til himmelen. Amen. 
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