
HVENÆR ÆTTI ÉG AÐ LÁTA SKÍRAST? 

Eftir endurlausn  

"Nú trúðu menn...og létu skírast..."      P 8.12  
“Þá mælti hirðmaðurinn: Hér er vatn, hvað 
hamlar mér að skírast? Filippus sagði: Ef þú 
trúir af öllu hjarta er það heimilt.“    P 8.36-37 
“En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru 
skírðir og þann dag bættust við um þrjú 
þúsund sálir.“                                       P 2.41  
Sjá einnig P 16.25-33 
 
NIÐURSTAÐA: Skírn fylgir endurlausn, þegar 
í stað, ef unnt er. 
 
HVAÐ GERIST EF ÉG NEITA AÐ LÁTA SKÍRAST? 

Óhlýðni:       "Hver       sem        því         hefur       vit        á        gott         að  
gjöra, en gjörir það ekki, hann drýgir synd."              

                                              Jk 4.17 
Skortur á vitnisburði:  "Ef þér eruð stöðugir  
í orði mínu eruð þér sannir lærisveinar mínir..." 

Jh 8.31 
Skortur á kristilegum félagsskap:    "Þéreruð  
vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býðyður." 

Jh 15.14 
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Svör BIBLÍUNNAR um  
NIÐURDÝFINGARSKÍRN 

Er það fyrir mig? 
 

Hvers vegna?   Hvernig?   Hvenær? 

 



ER NIÐURDÝFINGARSKÍRN FYRIR MIG? 

"...Ef þú trúir af öllu hjarta er það heimilt..."    
                                                      P 8.37 
"En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru 
skírðir."                                                 P 2.41 
"...Herrar mínir, hvað á ég að gjöra til að 
verða hólpinn? En þeir sögðu:Trú þú á Drottin 
Jesú Krist og þú munt verða hólpinn og 
heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð Drottins 
og öllum á heimili hans. Á þessari sömu 
næturstund tók hann þá með sér og laugaði 
meiðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar 
skírður og allt hans fólk."               P 16.30-33 
 
NIÐURSTAÐA:Skírnin er aðeins fyrir þá sem trúa. 
 

HVERS VEGNA ÆTTI ÉG AÐ  
LÁTA SKÍRAST? 

1. Kristur mælti svo fyrir:  
"Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, 
skírið þá í nafni föður, sonar og heilags  
anda..."                                         Mt 28.19-20 
 
2. Kristur er dæmi okkar 

"Þá kemur Jesús frá Galíleu að Jórdan til  
Jóhannesar að taka skírn hjá honum."                                                                   
                                                           Mt 3.13  
3. Hinn trúaði er hlýðinn  

"En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru 
skírðir..."                                               P 2.41  

NIÐURSTAÐA: Við erum skírðir til að hlýða 
boðum Jesú Krists. 
 

HVERNIG ÆTTI AÐ SKÍRA MIG?     

     DAUÐI           GREFTRUN        UPPRISA 
 

"Niðurdýfingarskírn lýsir stöðu okkar með 
Kristi í dauða hans, greftrun og upprisu." 
                                                                                  Rm 6.3-5 
  
1. Skírt er með vatni  

"Jóhannes svaraði: Ég skíri með vatni..." 
                                                                                                                                           Jh 1:26 
 
2. Skírt er með niðurdýfingu (í vatni) 

"Jesús...var skírður af Jóhannesi í Jórdan." 
                                                                                                                          Mk 1.9 
"Um leið og hann sté upp úr vatninu..." 
                                                                                            Mk 1.10 
"...og stigu báðir niður í vatnið..."  
                                                                                            P 8.38 
  
NIÐURSTAÐA:Aðeins skírnin með niðurdýfingu 
sýnir dauðann, greftrunina og upprisu Krists.  


