
 DANIELS BOK I FOKUS   —  SVARARK NR. 8-H  
 
KUN DETTE ARKET SENDES TIL RETTING!       Rettet: _________________________________ 

 
    Sendes til:    Deltaker navn:_________________________________________ 
    Sven A. Gustavsen 
    Vestringsvegen 2632  Adresse: ______________________________________________ 
    2657 Svatsum 
     Postnummer/Sted: ______________________________________ 
    Telefon:  612 28 261 
    Mobil:  913 67 439  Telefon: ______________________________________________ 
 
 
1. a) Hvilket ritual ble gjennomført ved vaskekaret i Helligdommens forgård før Aron og hans sønner 

kunne ta fatt på sin prestegjerning? b) Hva sa Annanias om noe av dåpens betydning før han døpte 
Saulus (Paulus)? c) Hvorfor tror du Paulus nølte med å ta dåp? 

 
Svar a) _____________________________________ b) _________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________ 

 
2. a) Trengte døperen Johannes mye eller lite vann da han utførte dåpshandlingen? b) Hva tyder dette 

på med hensyn til hans dåps praksis? c) I hvilken sammenheng henviste Jesus til dåpen som et 
“bad”? d) Hva mer skjedde med dem som ble døpt på pinsefestens dag – med hensyn til 
medlemstilhørighet? e) Hvilken oppgave har menigheten fått å utføre her på jorden? 

 
Svar a) ___________ b) ___________________________________________________________ 

c) __________________________ d) _________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________________ 

 
3. a) På hvilken måte gjorde Jesus noe lignende som prestene i Israel før han tok fatt på sin gjerning 

som vår Frelser, Konge og Prest? b) Nevn minst tre ting dåpen skal symbolisere! c) Bibelen legger 
vekt på Åndens enhet også med hensyn til dåpen. Kommer Åndens enhet til uttrykk når dåpen blir 
praktisert på forskjellige måter? d) Hva var den tidligste form for dåp blant de første kristne? 

 
Svar a) _____________________ b) ________________, ________________________________, 

________________________c) __________________ d) _________________________________ 

 
4. a) Når ble ritualet med overøsning og bestenkning innført som dåp – og av hvem? b) Har vi noen 

grunn til å tro at Jesus døpte små barn? c) Er det i følge Bibelen nødvendig å tro før man blir døpt? 
d) Når begynner Gud å holde oss mennesker ansvarlig for våre handlinger? e) Hva med barna da? 

 
Svar a) _________________, ____________________________ b) __________ c) ____________ 

d) __________________________________ e) _________________________________________ 

 
5. a) Forklar hvordan troen blir til hos oss mennesker! b) Har du noen gang hatt et ønske om å bli 

døpt som en troende person på den bibelske måten – ved neddykkelse? c) Er du blitt døpt slik enda? 
 

Svar a) _________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________ c) ________________________________________ 


