Vatten är livsnödvändigt
(Dopfunt med vatten och föremål.)
Du vet väl om att du är värdefull PS 890

Rörelser:
Genom dopet fick jag ditt namn! -> Gör Korstecken
Jag är värdefull! -> ”Jag” höger hand på vänster axel
höger axel

”är värdefull” vänster hand på

Jesaja säger:
Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka
- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom,
och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung.
Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att
böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall
döpa er med helig ande.”

Vatten är livsnödvändigt. Utan vatten torkar kroppen ut på några dagar. Våra inre organ
slutar fungera då cellerna faller ihop. I Bibeln används vattnet som symbol för att visa på
hur livsviktig relationen till Gud är för oss människor.
Som i Joh 7:37-38 där Jesus ropar ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som
tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger”.

Författaren förklarar att Jesus säger detta om Anden, alltså Guds kraft som vi får.
Poängen här kan vara att utan detta vatten eller Anden torkar vi ihop, våra celler faller ihop
och vi dör – andligen. Att känna Gud är livsnödvändigt med andra ord.
Vatten tvättar rent. När vi döps tvättar dopvattnet bort våra synder och vi blir rena.
Matt. 28 18-20. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla
folk till dina lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär
dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Din Hemlighet
Vem är jag i din skapelse
Varför finns jag?
Det är din hemlighet!
Finns det en glimt av himlen på jorden?
Är vi alla viktiga, är varje en av oss betydelsefull?
Har du en plan för varje individ?
Gör du ett nytt under varje gång när någon föds?
Du är vacker och förunderlig
Du är stor och fullkomlig
Du ger mig ljus, du mättar mej, du skyddar mej,
Jag får spegla mej i ditt ljus.
du skyddar mej med din kärlek.
Du välsignar mig varje morgon och varje kväll
Din nåd är evig
fri övers. efter Laura Sipola text

Rörelser:
Genom dopet fick jag ditt namn! -> Gör Korstecken
Jag är värdefull! -> ”Jag” höger hand på vänster axel
på höger axel

”är värdefull” -> vänster hand

Aktivitet:
Nämn (Tyst eller högt) någon gåva /egenskap du fick i dopet!
Sätt ett föremål bredvid eller i dopfunten
Efteråt:
Vi står i en cirkel helst runt dopfunten
För foten (gungande) ett steg framåt och sedan bakåt. När vi för foten framåt säger vi vårt namn

När alla sagt sitt namn säger vi allas namn tillsammans (uppräknade efter varandra) när vi för foten
fram!

Vatten har tre former – vattenånga, vatten och is – men det är fortfarande vatten. På
samma sätt är det med Gud. Han är en men har tre former: Fadern – Skaparen, SonenFrälsaren och Anden-Livgiverskan. Alltså kan vatten vara en symbol för treenigheten!
Alla är vi unika! Det finns ingen som är den andra lik. Precis så är det med oss människor.
Vi är helt unika och vi behövs, alla, för att bygga något nytt!
Visst är det spännande med vatten!

Bön:
Herre,
Jag ber dig om det levande vattnet som väcker min tro,
om dopvattnet som gör mig ren och ny,
om insikten om att Du skapar allt,
räddar mig genom Jesus
och ger mig kraft att leva i dig genom Anden.
Tack för att du har skapat just mig!
Gör mig till ett tecken i din värld.
Amen
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