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Sakramentene dåp og konfirmasjon 
Samling 5, Økt 2 

 

Dåpen – Hva er egentlig dette sakramentet? 
I Den katolske kirke er det vanligst med barnedåp med mindre noen som aldri har vært døpt (i f.eks. Den 

norske kirke) ønsker å bli katolikk. I slike tilfeller må den som skal bli katolikk – vi sier han eller hun skal 

opptas i Kirken vår – først døpes og så motta førstekommunion før han eller hun i det hele tatt kan 

konfirmeres. Og, akkurat som dere konfirmanter, må da denne – selv om hun eller han kanskje er voksen – 

også gå til en slags undervisning hos en prest eller en kateket for å lære om hva disse sakramentene betyr. 

 

Vi har noen symboler for dåp. Du kan sikkert selv 

forestille deg at vann er ett av symbolene, fordi 

det er vann i døpefonten, og det skal helles lit 

vann over hodet til den som skal døpes. I det 

presten heller vann over hodet på dåpskandidaten 

sier han «Jeg døper deg i Faderens» (og heller han 

mer vann) «Sønnens» (og så vann en tredje gang 

«og Den Hellige Ånds navn.» Her symboliserer 

hendene Faderen, eller Gud, som har skapt 

verden og som har skapt oss. Gud ønsker nå å 

motta oss (når vi blir døpt) inn i den kristne 

familie. Vi sier ofte at dåpen er som å bli født på 

ny; født inn i Guds familie og ikke bare inn i den 

jordiske verden.  

 
 

 

 

 

 

Korset å bildet (ovenfor)er et symbol på Jesus 

(altså Sønnen), og duen er et symbol på Den 

Hellige Ånd. Når selve dåpen (med vann) er over 

får foreldrene et dåpslys, som blir tent fra 

påskelyset. Dette lyset symboliserer at den som 

blir døpt nå kan følge Jesus, som sa han var 

verdens lys. Under selve dåpshandlingen leses 

nettopp disse ordene fra  

Johannes kapittel 8, vers 12:  

 

«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke 

vandre i mørket, men ha livets lys.» 
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Hva sier noen av prestene våre om dåpen? 
 

I kateketveiledningen til YOUCAT som 

konfirmantkateketen deres har fått er det en liten 

preken/meditasjon først i hvert kapittel. Disse 

mini-prekenene er skrevet av forskjellige 

katolske prester i Norge. Av til vil kanskje 

kateketen deres dele det som står med dere. Til 

den samlingen/det kapitlet dere nå holder på med 

(Samling 5) har mgr. Torbjørn Olsen skrevet litt 

om sakramentene og spesielt dåpen. Kanskje dere 

kan ta en titt på denne teksten sammen-? (Bare et 

forslag      ) 
 

Bildetekst: Joda! Det er mange prester som liker å kjøre motorsykkel, og 

mgr. Torbjørn er en av dem (uttaler «månsenjør» og er en tittel noen 

prester kan få fra paven som en slags utmerkelse for noe de har gjort for 

Kirken. Mgr. Torbjørn har forresten mange oppgaver for Den katolske kirke i 

Norge. Han er biskopelig vikar for feltpresttjenesten og for arbeidet med 

fornyelse av liturgiske bøker, er sogneprest for Mariakirken på Stabekk og 

er sekretær i Norsk Katolsk Bisperåd. 

 

 

 
 

 

Instruksjonsfilm om dåpens sakrament
 

På blilys.no ligger det en del instruksjonsfilmer om 

forskjellige temaer som er viktig å ha kunnskap om før 

man blir konfirmert. Det er pater Oddvar Moi og p 

Josef Ottersen som har laget disse filmene. Kanskje 

har dere sett på noen av dem allerede. 

 

P Oddvar forklarer i en av disse filmene om nettopp 

dette med dåpen. Ta gjerne en titt på filmen hvis dere 

har mulighet til dette. Dere finner den her: 

https://www.youtube.com/watch?v=R9BYxwlNFYc&t

=12s  Her forteller p Oddvar også om sakramentet 

dere skal motta, nemlig konfirmasjonen. 

 

 
Bildet: P Oddvar er faktisk leder for Kateketisk Senter, som er avdelingen i 

Oslo Katolske Bispedømme der det blant annet lages bøker, materiell og 

opplegg for alt av katekese i Norge. Han er biskopelig vikar, sykehusprest, 

har jobbet i flere menigheter, har selv hatt mange konfirmantkull og har i 

tillegg jobbet som lærer på St. Paul skole (ungdomssskolen) i mange år. 

 

På nettsiden katolsk.no finner dere en grundig forklaring om dåpen:  
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/daap 

 

Her er også selve ritualet for dåpen (hvis dåpen foregår utenfor en messe): 

https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/daap  

https://www.youtube.com/watch?v=R9BYxwlNFYc&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=R9BYxwlNFYc&t=12s
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/daap
https://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/daap
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Jesu dåp og disiplenes konfirmasjon 

Dåpen er, som dere kanskje har skjønt så langt, en helligehandling som skal sørge for at vi mennesker blir 

innlemmet i Kirken, i Guds familie. Konfirmasjonen er veien å gå som voksen – eller ungdom – der du selv 

velger å fortsette å tilhøre Guds familie: Nemlig å tro på Gud og å leve slik Jesus har lært oss, veiledet av Den 

Hellige Ånd. Som dere sikkert også har hørt litt (eller mye) om til nå, så snakker vi om å motta Den Hellige 

Ånd i det vi blir konfirmert. 
 

- Hvorfor ble Jesus døpt, han som allerede var Guds sønn? 

- Og hvordan, hvor og hvorfor mottok disiplene Den Hellige Ånd? 
 

 
 

 
 

 

Les sammen fra Bibelen om dette 
Jesus blir døpt: https://bibel.no/nettbibelen?book=MAT&chapter=3  

Bruk gjerne Bibeltidslinjen: https://bibel.no/tidslinjen/daap  
 

Disiplene mottar Den Hellige Ånd på pinsedagen: https://bibel.no/nettbibelen?book=ACT&chapter=2  

Bruk gjerne Bibeltidslinjen: https://bibel.no/tidslinjen/pinse  

 

Sammenlign disse bibelfortellingene med hvordan sakramentene gjennomføres i dag: 
 

-Hva er forskjellene (likheter og ulikheter) mellom Jesu dåp og vår dåp? 
 

-Hva er forskjellene (likheter og ulikheter) mellom disiplenes mottakelse av Den Hellige Ånd  

              og vår konfirmasjon? 
 

 

YOUCAT Katekismen og dåpens sakrament (punkt 3, Økt 2): 
 

Del 2, Kapittel 2, # 193 – 271 tar for seg sakramentene. I # 194 – 202 kan dere lese om 

dåpen, og i 203 – 207 kan dere lese om konfirmasjonen.  

Oppgaveark til denne delen kommer etter hvert.  
 

https://bibel.no/nettbibelen?book=MAT&chapter=3
https://bibel.no/tidslinjen/daap
https://bibel.no/nettbibelen?book=ACT&chapter=2
https://bibel.no/tidslinjen/pinse

