
DEN VIGTIGSTE 
FLYTTEDAG
I dåben flytter vi ind hos Jesus, ind 
i tilgivelsens hus. Vi flytter ind til et 
bedre liv, end vi selv kan skabe
Foto: Ridofranz/iStock/Getty Images Plus
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Mange af os har i løbet af vores 
arbejdsliv oplevet at blive over-
flyttet fra et job til et andet, eller 

fra en afdeling i firmaet til en anden, hvor 
man nu havde brug for os.
 De fleste skifter også bolig flere gange 
i livet. Vi er flyttet til en anden landsdel, 
fordi familielivet eller arbejdet krævede 
det. Nogle af os er måske flyttet for nylig. 
Flyttet fra noget større til noget mindre, 
fordi det er mere passende for os nu, hvor 
børnene er flyttet hjemmefra. Nogle af os 
flytter på et tidspunkt i seniorbolig med få 
rum, fordi en sådan bolig gør dagligdagen 
lettere end i familieboligen, hvor der var 
mange rum at tage vare på.
 Vi bliver selv flyttet med i løbet af livet, 
og vi har prøvet at flytte andre. Flyttetider 

kan være spændende, men også vanskeli-
ge og medføre kriser. For vi ved jo ikke på 
forhånd, om flytningen er til noget bedre.

Besøg din dåbskirke
Der er dog én flyttedag i vores liv, som al-
tid flytter os over i et nyt og bedre liv og 
land: Det er vores dåbsdag. Apostlen Pau-
lus beskriver faktisk dåben som den stør-
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ste flyttedag i livet: »Han friede os ud af 
mørkets magt og flyttede os over i sin el-
skede søns rige; i ham har vi forløsningen, 
syndernes forladelse« (Kol 1,13f).
 I dåben flytter vi ind hos Jesus, ind i til-
givelsens hus. Det virker uanseligt, når et 
lille barn døbes ved kirkens gudstjeneste. 
Men i den åndelige verden er det et kæm-
peflyt: Jesus befrier os fra Djævelens kid-
napning og tager os med ind i sit rige, ind 
i sin hellige kirke, ind i sin opstandelses 
kraft, som nu omslutter os for altid. 
 Er det muligt, så besøg din dåbskir-
ke, rør ved døbefonten, og sig til dig selv, 
at her blev du flyttet over i Guds rige. Du 
blev flyttet til et bedre liv end det, du selv 
kan skabe. Vi skal altså ikke nøjes med et 
overfladisk forhold til vores dåb. Vi skal 
ofte takke Gud, fordi han har taget imod 
os i dåben og nu vil lade os bo i sit hus alle 
dage.
 »Større rigdom, end hvad ord kan rum-
me, har du givet os ved dåbens gave. Her-

Læs mere om dåben på:  
jesusnet.dk/dåb

FLERE ORD 
OM DÅBEN
Dåben er et afgørende vendepunkt. 
Her kom Gud til mig og gav mig sit 
ord på, at Jesus’ lidelse, død og op-
standelse også skete for mig.

Anders Medom Mølleskov Madsen

Bibelen taler om dåben som ind-
gangen til Guds rige og lover, at den 
døbte får Gud som far, Jesus som 
bror og Helligånden i sit hjerte.

Ole Noermark Larsen
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re, skænk os troen fuld af glæde« (Den 
Danske Salmebog 448,6)!
 Dåben er både et tilsagn og en bøn. 
For sådan er det med alt i Jesu Kristi ri-
ge. Hans tilsagn giver dig lov at bede – og 
dermed gøre brug af det hele. Som Fader-
vor er bønnen for livet, er dåben nøglen til 
livet.

Thomas Kristensen
(Artiklen er et redigeret uddrag af bogen 

Sensommerfarver)



ET GODT 
PERSPEKTIV
Når Jesus i sin store bjergprædiken taler 
om bekymringer, får vi mange gode ord, 
der hjælper os til ikke at lade bekymrin-
gerne fylde op i vores liv.
 Og det helt centrale i denne del af talen 
er, at vi skal søge Guds rige og hans ret-
færdighed først.
 Dermed fjerner han ikke alle problemer 
fra os. Han hjælper os til at prioritere rig-
tigt.
 Når vi søger Guds rige og hans retfær-
dighed først, stikker vi heller ikke hovedet 
i busken og tager skyklapper på i forhold 
til det, der sker omkring os.
 Men vi får hjælp til at have et godt per-
spektiv på det, der sker.

Men søg først Guds rige og hans retfær-
dighed, så skal alt det andet gives jer i 
tilgift.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 24-34

SØG FØRST GUDS 
RIGE

 Når vi følges med Gud i vores liv og la-
der ham være vigtigere end alt andet, får 
vi netop hjælp til at tage fat på både små 
og store problemer omkring os og til at 
hjælpe andre.
 For når Gud er med os i vores hverdag, 
er vi aldrig alene om noget – aldrig over-
ladt til os selv. Og så kan vi opleve, at det, 
der ville være overskueligt for os selv, kan 
ændres til noget, der ikke længere er lige 
så svært eller umuligt. Det er ikke sikkert, 
det bliver nemt, men vi er ikke alene om 
det – vi får Guds hjælp i tilgift.

Morten Nielsen
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