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Kapitel 1. Inledning 

 

 

Dopet är sedan den tidiga kyrkan den grundläggande övergångsrit som markerar en individs 

övergång från ett tillstånd till ett annat och där dopkandidaten upptas i församlingen och den 

kristna gemenskapen. Dopet som har sin bakgrund i det omvändelsedop som Johannes döparen 

förkunnade och som även Jesus och hans lärjungar tog del av. Att barndop praktiserades på Nya 

testamentets tid är inte något som framkommer tydligt i bibeln och i Nya testamentets texter, 

men kan inte heller uteslutas. Det dop som dock betonas i texterna är dopet som sker efter en 

personlig bekännelse. 

 

Inom den kristna kyrkofamiljen finns skilda uppfattningar när det gäller tro och dop, och det 

blir också för denna uppsats den intressanta och viktiga frågan, när det gäller lutherskt 

respektive baptistiskt synsätt på dop och tro och vem som ska döpas. Martin Luther och den 

lutherska traditionen menar att spädbarn visst kan bäras fram till dopet, eftersom det är Gud 

som handlar i dopet av nåd, medan den baptistiska traditionen förespråkar att dopet endast kan 

ske på den personliga omvändelsen och bekännelsen. 

 

Luther menar att spädbarn kan bäras fram till dopet, dels för att det är påbjudet av Gud själv, 

dels för att Gud handlar i dopet av nåd och att tron är något som ingjuts i barnet genom dopets 

sakrament. För Luther handlar dopet om ett redskap för Gud att nå människan och föra henne 

till frälsning. Dock måste den personliga tron till menar Luther, för att frälsningsverket och 

tillika människans rättfärdiggörelse ska få sin fulla verkan. Den baptistiska traditionen menar 

däremot att dopet endast kan ske på det aktiva ställningstagandet efter omvändelse och tro, och 

att dopet endast kan ske efter den personliga bekännelsen. För baptistiskt synsätt handlar det 

om att människan i samband med omvändelsen tror på korsets frälsande och rättfärdigörande 

verkan. Luthersk tradition menar å sin sida att barnet äger en passivitet inom sig som gör barnet 

mera mottaglig för dopnåden.  

 

Gemensam utgångspunkt för de bägge traditionerna är dock instiftelsen av dopet hos Matteus 

28:19, eller det som i dagligt tal kallas missionsbefallningen ”Gå därför ut och gör alla folk till 
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lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla 

alla de bud jag har gett er”.1 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

 I denna uppsats kommer jag att undersöka hur Martin Luther och den lutherska traditionen ser 

på dopet och i synnerhet dopet av spädbarn och hur detta relaterar till tro, och jämföra det med 

det baptistiska synsättet på dop och dess relation till tro. Uppsatsen visar på vilka likheter och 

skillnader som finns mellan det lutherska synsättet och det baptistiska synsättet gällande tro och 

dop och vem som ska döpas.  

 

Problemformuleringen för denna uppsats är därför: Vilka skillnader och likheter går att 

identifiera mellan det lutherska och det baptistiska synsättet gällande relationen spädbarnsdop 

och tro, respektive dop och tro, och vilka argument ligger bakom de båda synsätten? 

 

Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka hur Luther och den lutherska traditionen 

respektive hur den baptistiska traditionen ser på relationen tro och dop. Eftersom dopet utgör 

en central del i kristen tradition och är det som för människan in i den kristna gemenskapen vill 

jag med uppsatsen visa på vad som skiljer och förenar de båda synsätten. 

1.2 Arbetsfrågor 

 

För att besvara uppsatsens problemformulering använder jag mig av följande arbetsfrågor: 

 1. Hur ser Martin Luther och den lutherska traditionen på relationen spädbarnsdop och tro? 

 2. Hur ser den baptistiska traditionen på relationen dop och tro? 

 3. Hur argumenterar de bägge traditionerna för respektive synsätt? 

1.3 Teori och metod 

 

Uppsatsen skrivs inom ämnesområdet systematisk teologi och utgörs av ett litteraturstudium 

med en argumentationsanalys, som undersöker de argument som den lutherska respektive 

baptistiska traditionen för fram när det gäller spädbarnsdop och tro, respektive dop och tro.2  

 

                                                      
1 Matt 28:19-20. Bibel 2000. 
2 Nancey C. Murphy, Reasoning and Rhetoric in Religion (Eugen OR: Wipf and Stock, 2001), 5-6. 
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I uppsatsen görs även en komparativ analys för att kunna jämföra de båda dopteologierna med 

varandra, allt för att det ska vara möjligt att analysera deras respektive argument. I uppsatsen 

avser jag utläsa vilka argument som den lutherska respektive baptistiska traditionen använder 

sig av och förhålla mig till den kontext där respektive argument görs gällande.  

 

1.4 Material 

Under materialdelen beskriver jag kort den litteratur som varit av mest betydelse för uppsatsens 

syfte. Övrig litteratur som jag använt redovisas i uppsatsen källförteckning. 

 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, (1985) är de fastställda bekännelsedokument som vilar på 

den lutherska teologin och där jag främst undersöker vad Luther säger om dopet. 

 

Martin Luther´s Theology Its Historical and Systematic Development, (1999). Bernhard Lohse, 

luthersk teolog och professor redogör för Luthers tidiga och senare tankar om dopet allmänt 

och specifikt dop av spädbarn. Lohse bok om Luther använder jag för att den ger insyn i Luthers 

teologiska tänkande när det gäller dop i allmänhet och dop av spädbarn i synnerhet. 

 

Kjell Peterssons avhandling Kyrkan, folket och dopet, (1977). Peterssons avhandling använder 

jag för att den ger en teologihistorisk tillbakablick till 1800-talets lutherska tradition gällande 

synen på barndopet. 

 

Theologians of the Baptist Tradition, (2001). Timothy George och Davis S. Dockery tar upp 

några baptistiska teologers viktigaste tankar kring den baptistiska traditionen. I uppsatsen 

undersöker jag och redogör dels för John L. Dagg, systematisk teolog inom baptistkyrkan och 

dels för Herschel H. Hobbs, som var inflytelserik ledare inom baptistkyrkan, och deras tankar 

om baptistisk tro. 

 

“Baptism in The Epistles: An Initiation Rite for Believers” i Believer´s Baptism: Sign of The 

New Covenant in Christ. I ett av bokens kapitel tar Schreiner upp det som ligger till försvar för 

troendedopet och den kritik man riktar mot barndopet. 
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Dopet idag och i morgon, (1967). Baptistteologen B.R. Beasley-Murray redogör för den 

baptistiska doptraditionen utifrån Nya testamentets texter och vad som talar för 

omvändelsedopet, respektive vad som talar mot barndopet. 

1.5 Avgränsningar och begrepp 

I min undersökning avgränsar jag mig i huvudsak till Luthers och hans medarbetare Philipp 

Melanchthons skrifter i Augsburgska bekännelsen samt 1800 talets lutherska ortodoxi och 

deras tankar om dopet som nådehandling. När det gäller baptistisk tradition avgränsar jag mig 

till att studera den gren inom den baptistiska kyrkan som menar att dopet är en 

symbolhandling och ett vittnesbörd. 

 

I uppsatsen kommer jag inte att ta ställning mellan de synsätt som den lutherska respektive 

baptistiska dopteologin argumenterar för, utan analysera och redogöra för deras respektive 

hållning och argumentation. 

 

Begreppet tro är ett centralt och för uppsatsen återkommande begrepp, och utgör ett 

grundelement i kristet liv och den bibliska bakgrunden till begreppet kan för den här 

uppsatsen behöva förklaras lite mera ingående. 

 
Vad är tro? 

” Tro” har i bibeln en riklig innebörd och är jämförbar med åtskilliga ord i både Gamla 

testamentets skrifter såväl som i Nya testamentet. Det hebreiska ordet ”amen” i Gamla 

Testamentet belyser bredden av trosbegreppet och har innebörden av att frukta Gud, att hålla 

för sant, att vara förvissad om något och att lita på det. Innebörden kan även ha betydelsen av 

lydelse eller att man följer någon. Trosbegreppet kan även kopplas till rättfärdighet och 

helighet. I Nya testamentet finns även inslag av övertygelse om något. Tro i biblisk kontext 

räknar med att man har en personlig relation till den man tror på. Tro innebär att man litar och 

tror på den som sade eller gjorde något, en förening av övertygelse och handling. I bibelns 

båda testamenten finns förbundstanken med och utifrån relationen mellan två parter handlar 

det om ömsesidig hjälp och inbördes löften, något som mynnar ut i att man visar tilltro i 

handling till varandra. Man litar alltså på att båda parter håller sin del av en 

överenskommelse. De grundläggande drag av ordet ”tro” som framträder i bibeln är tillit och 

tilltro till något eller någon.3 

                                                      
3 John Stackhouse, i Kristen tro, red Alister McGrath, (Örebro: Libris förlag, 2007), 20-23. 
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1.6 Disposition 

 

Efter detta inledningskapitel kommer jag i kapitel 2 att ge en bakgrund till Martin Luther och 

den lutherska traditionens lära om dopet. I kapitlet analyserar jag hur Luther och luthersk 

tradition ser på relationen spädbarnsdop och tro och hur de argumenterar utifrån detta. Jag 

kommer även att undersöka och redogöra för hur Luther och luthersk tradition ser på relationen 

”ordet” eller dopformeln, ”i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”, och tron, och 

hur detta kan kopplas till dopets instiftelseord. Kapitlet redogör även för Luther och luthersk 

tradition och dess kritik mot troendedopet och deras försvar för barndop. Kapitlet berör även 

kortfattat luthersk syn på arvsynden. 

 

Kapitel 3 återger den baptistiska kyrkans grundinställning när det gäller dop och tro. I kapitlet 

undersöker jag hur baptisterna ser på relationen dop och tro. Kapitlet redogör även för 

baptisternas invändningar mot spädbarnsdopet och deras försvar för troendedopet. Kapitlet 

berör kort baptisternas syn på arvsynd och om barnen verkligen har behov av dop, utifrån den 

tanken. 

 

Kapitel 4 kommer att vara diskussions och analyskapitlet, där jag diskuterar och lyfter fram de 

argument som de båda traditionerna för fram, av det som jag kommit fram till i de två 

föregående kapitlen. Kapitlet fungerar således till att besvara uppsatsens övergripande 

problemformulering. Kapitlet avslutas med en slutsats. I kapitlets avslutning ger jag också 

förslag på vidare forskning när det gäller arvsynd. 
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Kapitel 2. Luthers syn på spädbarnsdopet och tron 

 

I detta kapitel behandlas uppsatsens första frågeställning: Hur ser Martin Luther och den 

lutherska traditionen på relationen spädbarnsdop och tro? 

 

För Martin Luther handlar tro om en fråga för hjärtat, och då i synnerhet människans relation 

till Gud under begrepp som dom och nåd. Begreppet tro får således innebörden av att alltid 

vara något som berör människans existens som helhet. Tro, menar Luther, är alltid riktad mot 

Guds ord och i själva verket ytterst ett Guds verk och inget människan själv kan åstadkomma. 

Ordet som möter människan möter henne som både kallad och förlåten, som domare och 

försonare, och där tron är något som får sin huvudsakliga inriktning till att lita på Guds löfte 

och nåd. För Luther handlar tro om en Guds skapelse i människans inre.4 Frälsningen, menar 

Luther, handlar ytterst om ett Guds verk, eftersom människan enligt Luther har en trälbunden 

vilja när det gäller hennes frälsning. Människan själv är, enligt Luther, helt oförmögen till att 

uppnå detta på egen hand. Luthers korsteologi visar tydligt på människans vanmakt, och att 

det är Jesus Kristus själv som vunnit vår räddning. Korset, menar Luther, uppenbarar Guds 

fullständiga nåd för människan.5 Tro för Luther handlar om att människan får lita till Guds 

löfte om nåd.6  

 

Utgångspunkt för Luthers tankar om dopet och som senare kom att ligga till grund för den 

lutherska läran om dopet har särdraget av hur dopet relaterar till livet under kännetecknet för 

tro. Luther vill mena att dopet sker för det eviga livet och himmelriket, dock besitter den som 

döps inte detta fullt ut, men att dopet får bli grunden för människan att uppnå detta. 7 

2.1 Ordet och tron 

 

För Luther har relationen ordet och tron en särskild innebörd. Luther menar att den Gud som 

har skapat världen genom sitt ord, även har möjlighet att skapa tro hos den som mottar dopets 

sakrament, ”ordet” eller dopformeln, ”i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”, är 

                                                      
4 Bernhard Lohse, Martin Luther´s Theology Its Historical and Systematic Development (Edinburgh: T&T Clark, 

1999), 201-202. 
5 Stephen J Nichols, Martin Luther- Hans liv, lära och inflytande-500 år senare (Bankeryd: Reformedia, 2016), 

103-104. 
6 Lohse, 198-201. 
7 Lohse, 298-299. 



9 
 

inte riktat till själva sakramentet, utan till den som ställs under sakramentet och att tron är något 

som ryms i detta ord. 8   

 

I Luthers lilla katekes betonar Luther nödvändigheten av vattnets förening med Guds ord och 

instiftelse, fjärde huvudstycket, dopets sakrament: ”Dopet är icke blott vatten, utan vatten helgat 

genom Guds befallning och förbundet med Guds ord”.9 Luther utvecklar vidare i 

bekännelseskrifterna vattnets verkan.  

 

 Vattnet verkar det förvisso icke, utan Guds ord, som är med  

  och när vattnet och tron, som förtröstar på det med vatten 

  förenade ordet: ty utan Guds ord är det blott vatten och intet dop, 

  men med Guds ord är det ett dop, det är: ett nåderikt livets vatten 

  och ett bad till ny födelse i den helige Ande.10 

 

Med detta menar Luther att, så snart ordet är förbundet med vattnet, så är det ett riktigt dop, 

ordet förbundet med vattnet ger dopet dess yttre tecken för nåd och pånyttfödelse. För Luther 

handlar det om att dopets kraft och syfte är att ge människan frälsning och att frälsningen sker 

i och med dophandlingen. ”Ordet” eller dopformeln, ”i Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn”, ger dopet dess kraft ”att bliva ett bad till ny födelse”.11 Den påföljande tron har 

detta att lita på anser Luther, vattnets kombination med ordet och Guds instiftelse av dopet.12  

 

Luther menar att dopet har två former, en inre, men också en yttre form. Dopets inre form 

kommer till stånd genom vattnets förening med Guds ord och i Luthers stora katekes, skriver 

Luther ”Ty min tro verkar icke dopet, utan den mottager dopet”.13 Utifrån detta resonemang 

framhåller Luther vattnets kombination med ordet och menar att detta ligger till grund för att 

dopet ska nå sin riktighet. Vattnets kombination med ”ordet”, dopformeln är det som gör dopet 

till ett riktigt dop.  

 

                                                      
8 Tranvik Mark David, The other sacrament: The Doctrine of baptism in the late Lutheran reformation, Luther 

Northwestern Theological Seminary, Proquest Dissertations Publishing, (1992), 11-12. 
9 ”Luthers lilla katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter(Stockholm,Samfundet Pro fide et Christianismo 

och Verbum förlag,1985), 369. 
10 ”Luthers lilla Katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 370. 
11 ”Luthers stora Katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475. 
12 ”Luthers stora Katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475. 
13 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 479. 
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 Den gudomliga instiftelsen, som är dopets yttre form, ses som en nödvändighet för dopet, för 

genom den blir dopet ett medel för nåd och har sin fasta grund i Kristi befallning, ett dop som 

sker i vatten, i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och välsignat genom Guds 

befallning och förbundet med Guds ord.14 För Luther handlar dopet om något vi ska se som 

stärkande och tröstande, när människan vacklar i sin osäkerhet om sin tro.15 

2.1.1 Tro och frälsning 

 

”Den som tror och blir döpt skall räddas”.16 Löftesordet i Markusevangeliet är, anser Luther, 

de ord som avslöjar den gudomliga ordning som dopet verkligen är, det verkliga medlet för 

Guds nåd. Allt ges åt människan i dopet för att människan ska kunna stå i en frälsande 

gemenskap med Gud och i sin skrift Om kyrkans Babyloniska Fångenskap: Ett Förspel av D: 

R Martin Luther 1520, skriver Luther ”Ty på detta löfte hänger hela vår frälsning”.17 Något 

som Luther också utvecklar i Luthers lilla katekes, fjärde huvudstycket. Dopets sakrament: 

”Vad nytta medför dopet? Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån döden och djävulen. 

Och giver evig salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften”.18 Tron får således 

sin inriktning på dopets innehåll och gåva. En tro som vilar på den gudomliga frälsningsgärning 

som dopet medför. I dopet får barnet frälsningens gåva, en frälsning som vi endast äger för att 

vi tror detsamma.  

 

När det gäller frågan om spädbarn och tro, kopplat till dopfrågan, ansåg Luther tidigt att barnen 

döptes på en ställföreträdande tro, baserad på föräldrarnas eller kyrkans tro, en tanke som han 

dock övergav rätt tidigt, för att i stället inta positionen att ingen kan döpas på någon annans tro. 

Utifrån detta ställningstagande anser Luther att barnet som döps tror på sitt dop, eller att tro är 

något som ingjuts i barnet och ligger förhanden i själva dophandlingen och att dopet har sin 

giltighet utifrån den gudomliga instiftelsen. Utifrån detta bärs barnet fram till dopet i bön och 

förhoppning att Gud ska skänka tro till barnet. ”For my faith does not constitute Baptism but 

receives it”.19 Luther menar att vi ska förutsätta att barnen verkligen har tro när det gäller deras 

                                                      
14 Ruben  Josefson,  Luthers Lära Om Dopet (Stockholm: Svenska kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1944), 

91-93. 
15 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelsskrifter, 478. 
16 Mark 16:16. Bibel 2000. 
17 Martin Luther, Om Kyrkans Babyloniska Fångenskap: Ett Förspel av D:R Martin Luther 1520 (Uppsala: J.A. 

Lindblads Förlag,1918, översättning från latinet av Gustaf Norrman), 132. 
18 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 369. 
19 Lohse, 304-305. 
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frälsning och att dopet ges för trons skull och skall således vårdas och tas emot. Dopet menar 

Luther, är en säker garant för vad ordet lovar och gör.20 Kjell Peterssons avhandling, Kyrkan, 

Folket och Dopet: en studie av barndopet i Svenska kyrkan, menar att den lutherska ortodoxin 

ser följderna av dopet utifrån två aspekter, nyfödelse och förnyelse. När det gäller dopet av 

spädbarn och om de kan tro, menar luthersk ortodoxi att spädbarn äger en passivitet inom sig 

och som gör barnet som ska döpas mera mottagliga för dopet än vuxna och kan därför döpas 

sovande. Tron som den Guds gåva den är, kan därför barnet ta emot i sin passivitet, och den 

gudomliga förordning som dopet är, utkräver inte av barnet som döps, något mer än den ständigt 

närvarande passiviteten, och allt detta sker utifrån Guds hemlighet, som trons gåva är till barnet 

i dopet.21  

 

Den lutherska teologen och biskopen i Härnösands stift Lars Landgren, som tillhörde 

Uppsaliensisk lågkyrklighet, menade att man inte kan skilja på barndop och vuxendop, utan 

ansåg att tro är något som upptänds hos barnet vid dophandlingen och barnet i och med det blir 

i skick att kunna ta emot den nåd som ryms i dopet. Biskop Martin Johansson i Härnösands stift 

intog en liknande ståndpunkt som Landgren, och menade att barnen inte av naturen har någon 

tro, men trots detta är barnen mottagliga för den gudshandling som sker i dopet. Johansson 

ansåg att ”eftersom barnet ändå är mottagligt för Guds handlande och Gud är den som tar första 

steget så kan man tänka sig tro hos barnet”.22 Johansson hävdade ytterligare till barndopets 

försvar att ”Trons kärna och innersta väsen är ju hjärtats hänvändelse till Gud, och denna kan 

ju finnas utan att medvetandet derom eller i allmänhet utveckladt medvetande finnes”.23 

 

Kontraktsprosten Runesten försvarade barndopet 1853 med följande motivering. Dopet 

bekänner det människoblivna ordet och föregås av en allmän inre skapelsegrund, där allt som 

hör det mänskliga livet till har sin första början. Runesten menar att ”troslifvets uppkomst är en 

inom hvarje nyskapad människoande försiggående sådan akt af det högre lifvets nytändning”.24 

Han menar att dopet inte har någon kraft i själva dophandlingen som utförs av människan eller 

i de dopord som uttalas av människan under dophandlingen, utan har sin kraft redan i 

                                                      
20 The Oxford Encyclopedia of Martin Luther, volym 1, A – H, 109. 
21 Kjell Petersson, Kyrkan, Folket och Dopet: En studie av barndopet i Svenska kyrkan (Klippan: Ljungbergs 

Boktryckeri AB, 1977), 14. 
22 Petersson, Kyrkan, Folket och Dopet, 20. 
23 Petersson, Kyrkan, Folket och Dopet, 20. 
24 Edvard Rodhe, ”Dopritualet i Svenska kyrkan efter reformationen” i Lunds Universitets Årsskrift Ny följd 

Första Avdelningen Teologi, Juridik och Humanistiska ämnen VII 1911, (Lund: Håkan Ohlssons 

Boktryckeri,1910 – 1912),134. 
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”Skaparens människoblifna återlösningsord verkad”.25 Dopet blir för Runesten en förpliktelse 

som uppmanar till ett liv i rättfärdighet utifrån korsets frälsande verkan, en uppmaning som ges 

barnet i tidig ålder.26 

 

Luther ser nödvändigheten av att barnen döps, för genom dopet får barnet som döps del av löftet 

om frälsning och allt detta sker genom den gudomliga befallningen. Luther menar att det är 

uppenbart att Gud gillar dopet av barnen, eftersom Guds Ande ges åt alla som kommer under 

dopets sakrament. Luther anser att anabaptisterna, hans samtida, står för ”en ogudaktig mening, 

då de förkasta barndopet”.27 Luther menar att vore barndopet en ogiltig handling skulle inte 

Gud sända sin Ande till de döpta och ingen skulle bli frälst. 

 

  

2.2 Löftesord och Instiftelseord 

 

För att dopet ska nå sin fullhet och sitt syfte anser Luther, att ordet måste kombineras med den 

uppmaning Jesus själv gav åt lärjungarna. Orden i Markusevangeliet 16:16 behöver därför 

kombineras med dopets instiftelse.28 ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå 

därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens 

namn”.29 För Luther handlar det om att man inte kan tro om inte löftesordet finns där och att 

löftesordet inte står fast, om tron saknas hos den som mottar sakramentet.30Utifrån de två 

centrala texterna hos Markus 16:16 och Matteus 28:19-20 anser Luther att dopet är anbefallt av 

Gud själv och att det aldrig kan råda något tvivel om dopets ursprung, dopet är inte mänskligt 

inrättat, utan har sin fasta grund och giltighet i Guds instiftelse och vilja. Här betonar åter 

Luther, och argumenterar för dopets nödvändighet för människans frälsning.31 Löftesordet och 

dopets instiftelseord ger dopet dess kraft och förmedlar till människan all slags frälsning och 

ger fullkomlig nåd och pånyttfödelse från Gud. Dopet är nådemedlet som ger människan 

tillträde till det Jesus Kristus gjorde för oss på korset och som gör människan rättfärdig, något 

som de döpta får påminnas om varje dag och hålla fast vid i livets alla skeenden. 

                                                      
25 Rodhe, 134. 
26 Rodhe, 134. 
27 ”Augsburgska Bekännelsens Apologi” i Svenska kyrkans bekännelsskrifter, 185. 
28 Josefson, 109. 
29 Matt 28:19-20. Bibel 2000. 
30 Luther, 148. 
31 Lohse, 301. 
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I sin skrift, Om Kyrkans Babyloniska Fångenskap: Ett Förspel av D: R Martin Luther 1520, 

skriver Luther ”Sålunda rättfärdiggör icke dopet någon, ej heller gagnar det någon, utan tron på 

löftesordet, till vilket dopet fogas. Ty tron gör rättfärdig och uppfyller det”.32 Althaus skriver, 

att dopet förmedlar all slags frälsning och ger en fullständig nåd från Gud. Luthers dopteologi 

överensstämmer väl med hans rättfärdiggörelselära, som utgår från Romarbrevet 6, där Paulus 

talar om dopet som att den döpte blir ett med Kristus i hans död och uppståndelse. Dopet får 

således en eskatologisk dimension, där människan får ta del av det kommande gudsriket och 

det eviga livet.33 Det lutherska dopet får utifrån Paulus ord i Romarbrevet 6 sålunda betydelsen 

av den fullständiga rättfärdiggörelsen för människan.34 

  

2.3 Luthers angrepp på anabaptismen 

 

Luther förkastar anabaptisternas doppraxis och framför två huvudargument.  Han menar att dop 

på en personlig bekännelse alltid lämnar en viss grad av osäkerhet, vi kan aldrig helt säkert veta 

huruvida den som kommer till bekännelse och dop verkligen tror. Anabaptisterna har ingen 

säker grund att stå på menar Luther, de förutsätter tro hos den som ska döpas, men dop baserat 

på tro lämnar alltid en viss grad av osäkerhet. Luther å sin sida menar ju att dopet uppmanar till 

tro. Luther angriper anabaptisterna även utifrån att bekännelsedopet är avgudadyrkan, och att 

troendedopet inte är något annat än ett nytt rättfärdiggörelseverk av människan. De talar om 

tro, menar Luther, men betonar människans handlande och gärningar. De gör dopet till en 

människas verk och inte till den gudomliga instiftelse och det Guds ord som dopet är. De vill 

inte bli rättfärdiggjorda genom dopet, utan istället göra dopet bra och heligt genom sin egen 

fromhet och förneka dopet som det nådens medel som det verkligen är och således reducera 

dopet till en onödig symbolhandling.35 

2.4 Luthers försvar av spädbarnsdopet  
 

 

Luther för fram flera försvar för dopet av spädbarn i sina texter. Men han är dock tydlig med 

att betona att det inte finns några specifika passager i bibeln som direkt talar om barndop. 

                                                      
32 Luther, 145-146. 
33 Paul Althaus, The Theology Of Martin Luther(Philadelphia:Fortress Press,1966), 353-357. 
34 Luther, 148. 
35 Althaus, 369-371. 
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Men Luther menar ändå att bibelns vittnesbörd klart och tydligt uttalar stöd för barndopets 

giltighet, i synnerhet sedan Gud själv så tydligt värnar om det. Luthers personliga argument 

till stöd för barndopet återfinns i Matt 19, Mark 10 och Lukas 18, där Jesus själv tar emot 

barnen eftersom barnen tillhör Guds rike. Luther undrar vem som vågar motsätta sig detta och 

vågar agera mot det genom att neka barnen att komma till dopet eller som inte tror att Jesus 

själv välsignade barnen när de kom till honom. Luther betonar ytterligare utifrån befallningen 

att döpa att varken barn eller någon annan åldersgrupp nämns.36 Enligt Petersson menar 

Luther att barnen visst kan döpas utifrån att evangeliet så tydligt talar om att Jesus välsignar 

barnen och säger ”Låt barnen komma till mig”.37 Bernhard Lohse menar att Luther framhåller 

flera skäl som tydligt uttalar stöd för barndopet och skriver i liknande termer som Althaus att 

Luther betonar perikopen i Mark 10, om hur Jesus välsignar barnen. Luther anser att den 

tidiga kyrkan praktiserade barndop och att Gud inte skulle tillåta något som skulle vara 

olämpligt under så lång tid. Luther hävdar att dopet av spädbarn är något som behagar Gud.38 

Och här riktar sig Luther i Luthers stora katekes mot sina motståndare och menar att Gud inte 

kan ”vara i strid med sig själv eller vara medhjälpare till lögn och bedrägeri, ej heller giva sin 

nåd och sin Ande till dess befrämjande”.39  

 

Luther menar att Jesus själv strax innan himmelsfärden uppmanar till att döpa alla folk och att 

det syftar på alla och att ingen ska uteslutas. Det ska ses som en självklarhet, menar Luther, 

att barnen också innefattas i denna uppmaning. Paulus brev, menar Luther, talar tydligt för att 

hela hushåll döptes och att barnen givetvis skulle vara en självklar del av detta. Luther anser 

att anabaptisterna som var Luthers samtida motståndare inte godtar bibelns indirekta 

vittnesbörd om barndop. Luther framhåller att det är nog att visa på att bibeln inte talar mot 

dopet av spädbarn. Anabaptisterna menar han, har ingen säker grund att stå på eftersom bibeln 

inte ger något tydligt svar på den motstridighet som råder i dopfrågan och vem som ska 

döpas.40 

 

Konkordieformeln talar om människans okunnighet och oförmåga att av egen kraft kunna 

höra och skåda Guds ord, men att dopet genom Guds Andes handlande väcker tro hos 

                                                      
36 Althaus, 361-362. 
37 Kjell Petersson, Född av Vatten och Ande. (Totem Polen:Artos &Norma bokförlag,2012), 64. 
38 Lohse, 303-304. 
39 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelsskrifter, 479. 
40  Althaus, 362-363. 
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människan. Människan känner således i sitt hjärta den tro som Gud av nåd tänt i henne och 

förnimmer den sanna frälsningen.41 Denna omvändelse sker genom det hörda predikade ordet 

och sakramenten, där Gud handlar med människans hjärta i syfte att hon ska känna sin synd 

och ånger till detta och väcka tro i henne på Kristus, som den som förlåter hennes synd. En 

förnimmelse som människan inte ska tvivla på, utan vara helt förvissad om att det är Andens 

handlande i våra hjärtan.42 Petersson skriver i Född av Vatten och Ande att Luther ser ” att 

själva dophandlingen skapar tro, även hos det lilla barnet”.43 

 

Konkordieformeln ser en betydande skillnad mellan döpta och icke döpta. Paulus ord i 

Galaterbrevet 3 om människans pånyttfödelse sätts åter i fokus, där aposteln talar om att 

människan åter är gjord fri. En konsekvens av detta blir att människan är mera mottaglig för 

ordet och ges möjlighet att instämma i det. Allt detta är möjligt inte som en människas verk, 

utan som ett Guds handlande med människan, där Gud kommer människan till mötes i det 

predikade ordet, och där Anden handlar med henne i syfte att väcka tro hos henne.44 Utifrån 

detta menar bekännelseskrifterna att barndopet är nödvändigt för att barnet ska få del av 

frälsningslöftet, ett löfte som annars inte når de som finns utanför den kyrkliga gemenskapen, 

där varken det predikade ordet eller sakramenten finns. ”Ty Kristus pånyttföder genom Ordet 

och sakramenten”.45 Här menar bekännelseskrifterna att dopet av spädbarn är förutsättningen 

för att löftet om frälsning ska nå dem, allt i enlighet med den gudomliga befallningen. Ett 

frälsande dop som enligt Kristus ska ges åt alla människor, där Luther hävdar att barnen också 

innefattas.46  

 

Franz Leenhardt, reformert teolog, ställer dopet under begrepp som hopp, snarare än under tro. 

Han menar att dophandlingen ska ses som något som föregår frälsningen, i stället för att vara 

en handling som tillskriver frälsningen. Leenhardt ser dopet utifrån vad Gud har gjort genom 

sin son Jesus Kristus för människans synd, ett tecken menar han ”på Guds vilja att pånyttföda, 

snarare än tecknet på pånyttfödelse, som har verkställts i den döpte”.47 Han menar att barndopet 

tydliggör den förlåtelse som ryms i själva dophandlingen och i det nya liv i Kristus, som 

                                                      
41 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 561-562. 
42 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 570. 
43 Petersson, Född av Vatten och Ande, 64. 
44 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelskrifter, 572- 573. 
45 ”Augsburgska bekännelsen apologi” i Svenska kyrkans bekännelskrifter, 185. 
46 ”Augsburska bekännelsens apologi” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 185. 
47 G. R. Beasley-Murray, Dopet iDag och i Morgon,(Hässleholm: Svantessons Boktryckeri, 1967), 126. 
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framträder genom den heliga Andens handlande, och det som är förenat med dophandlingen i 

Nya testamentet som ett löfte. Detta löfte menar han förutsätter således att barnet som ställs 

under dopet i ett senare skede svarar på tron.48  

 

I Augsburgska bekännelsen förklaras nyttjandet av sakramenten som ett tecken och som en 

bekräftelse på Guds vilja med människans omvändelse. Dopets sakrament är det medel som 

Gud använder sig av för att väcka och bygga upp tro hos den som ställs under dopets 

handlande.49 

 

Luthersk dopteologi lär att människan blir delaktig i Kristi kropp genom sakramentet och den 

nåd som ryms i elementet, och då med en betoning på dopbarnets passivitet.50 Utifrån detta 

skulle alltså barndopet falla under begreppet förekommande nåd, en nåd som kommer 

människan till mötes innan det till fullo blir tydligt för henne att kunna vända sig till Gud i tro 

och tillit. Teologen Gustav Aulen skriver att ”den gudomliga kärleken möter människan i 

dopets handling som förekommande nåd”.51  

 

Luther och luthersk tradition anser även att barnen är i behov av dopet utifrån tanken om 

arvsynden, att barnen föds med synd. Detta område kommer jag beröra kortfattat i uppsatsen. 

Augsburgska bekännelsen artikel 2, skriver att efter Adams fall är alla människor födda med 

synd och att dopet är det som krävs för att födas på nytt.52 Även kyrkofadern Augustinus 

framhåller dopets nödvändighet för människans frälsning och behovet av Guds nåd och 

Augustinus menar att ingen är undantagen, barn såväl som vuxna inräknas i detta och därför 

ser även Augustinus behovet av att barn döps. ”And since they committed at that age no sin in 

their own life, there remains only original sin”.53 Centralt hos Augustinus är Guds ingripande 

när det gäller människans frälsning och att Gud är den som genom sin Son på korset bryter 

ondskans makt och återställer det som var förlorat.54 

 

                                                      
48 Beasley- Murray, 126. 
49 ”Augsburgska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 61. 
50 Beasley-Murray, 124. 
51 Beasley-Murray, 128. 
52 ”Augsburgska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelsskrifter, 57. 
53 Petersson, Född av Vatten och Ande, 72. 
54 Petersson, Född av Vatten och Ande, 75. 
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Kapitel 3. Baptismens syn på relationen tro och dop 

I detta kapitel behandlas uppsatsens andra frågeställning: Hur ser den baptistiska traditionen på 

relationen dop och tro? 

 

Dopet inom baptistisk tradition handlar om att ha en personlig tro på Kristus i sitt liv, en tro 

som vilar på den personliga bekännelsen och där dopet får fungera som ett yttersta bevis för ens 

tro. Dopet blir således den offentliga bekännelsehandling om tron och det lärjungaskap som 

den som döps förklarar sig villig att följa.55  

  

3.1 Den personliga gemenskapen med Kristus 

 

Herschel H. Hobbs, inflytelserik ledare inom baptistkyrkan menar att, den heliga Andens verk 

uppenbarar Guds vilja för människan i syfte att hon ska förstå den fullständiga innebörden av 

det kristna frälsningsverket på korset. Andens handlande med människan har som mål att 

medvetandegöra hennes synd och visa på vad som krävs för att kunna ta del av Guds 

rättfärdiggörelse, men även visa på domen, för den som avvisar Kristus som räddare och 

befriare.56 Dopet blir således inom den baptistiska traditionen till skillnad mot det lutherska 

dopet ett vittnesbörd av den omvändelsehandling som föregås av ånger och omvändelse och en 

personlig bekännelse av Kristus Jesus.  

 

Genom att visa på människans synd möjliggör den heliga Anden för henne att i tro vända sig 

till Jesus Kristus genom att anta efterföljelsens väg.57 För baptisterna handlar det främst om att 

försonas med Gud, och i honom uppnå den fulla gemenskap och frihet som råder i Kristus, och 

för detta ligger den personliga bekännelsen till grund. Vägen till frälsning är personlig, ett 

”nådens evangelium är ett personligt evangelium”.58 Tron utgörs av själens rörelse fram mot 

hela människans hjärta och sinne, en vilja att anta Guds vilja som den uppenbaras i Jesus 

Kristus. Den schweiziske teologen Karl Barth menar att ”vattendopet är människans fria svar 

på Guds handlande”.59 Helig Ande leder människan fram till denna förening, menar Wahlborg, 

                                                      
55 John Wahlborg, Baptisterna och Deras Grundsatser.(Stockholm:B-M:s Bokförlags AB,1928), 50. 
56 David S. Dockery, Theologians Of the Baptist Tradition, red Timothy George and David S. Dockery, 

(Nashville Tennessee:Broadman&Holman Publishers, 2001), 225. 
57 Dockery, 225. 
58 Wahlborg, 10-11. 
59 Petersson, Född av Vatten och Ande, 51. 
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tillsammans med tillväxt i det nya liv som låter sig framträda, vilket för individen skapar kristen 

erfarenhet. Människans frälsning sker i förening med Gud i Jesus Kristus.60 En ömsesidig 

förening menar John L. Dagg, en förening mellan Kristus själv och den troende genom en 

bekräftelse av Kristus som dennes ställföreträdare och den troendes samtycke till att låta sig 

finnas i Kristus. Denna förening möjliggörs genom Guds Andes handlande med människan, 

som åstadkommer en förening mellan människans pånyttfödda ande och Guds Ande, vilket 

möjliggörs enbart genom tron som Guds gåva.61  

 

G.R. Beasley-Murray menar att dopet ger frälsningens totala gåva, dopet i Kristus innebär enhet 

i Kristus och som en konsekvens av detta blir den omvände ett med försoningsverket. 

Omvändelsens faktum visar på att den som låter sig ställas under Kristus och hela hans liv 

kommer att nalkas Gud genom korsets och uppståndelsens händelser. Delaktigheten i Kristi 

död och uppståndelse leder människan till en ny existens i Kristus och tron får således sin 

riktning mot Gud.62  

 

Millard J. Erikson, menar i sin bok Christian Theology, att dopet är en troshandling och ett 

vittnesbörd om människans förening med Kristus i hans död och uppståndelse. Han ser dopet 

som en andlig omskärelse och som en kraftfull proklamationsform, som skildrar korsdödens 

sanning och är ett ”word in water”.63 

 

Omvändelsedopet inom baptistisk tradition beskriver Beasley-Murray som en djup andlig 

händelse som får sin nya inriktning på det nya livet i Kristus Jesus, en inriktning som ibland 

liknas vid en imitation av Kristus, en imitation som möjliggörs genom den troendes förening 

och enhet i Kristus. Hela Kristi liv från inkarnationen till hans död och uppståndelse kan inte 

bara betraktas som att den ger människan försoning, utan att det även för människan avslöjar 

det gudomliga mönstret för ett heligt liv.64 Dopet menar Jeremiah B. Jeter, pastor i 

baptistkyrkan, är inte nödvändigt för frälsningen, men i många fall det avgörande för lydnad 

och lydnad i sin tur är avgörande för människans frälsning.65 

                                                      
60 Wahlborg, 12. 
61 Mark E. Dever, Theologians of the Baptist Tradition,red Timothy George and David S. Dockery, (Nashville 

Tennessee: Broadman&Holman Publishers, 2001), 59. 
62 Beasley-Murray, 48-50. 
63 Millard J. Erickson, Christian Theology,(Michigan: Baker Book House Company Grand Rapids, 1998), 1110. 
64 Beasley-Murray, 69-72. 
65 Jeremiah B. Jeter ” The Southern Baptist Journal of Theology: Baptist Principles Reset: Believers´ Baptism” 

nr. 2/1 ( 1998): 23. 
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Den baptistiska traditionen ser dopet som en symbolhandling och inte likt den lutherska 

traditionen som ett sakrament, utan istället ser man dopet som ”den enda vägen in i det nya 

livet”.66 Dopet i baptistisk tradition återspeglar Kristi död och uppståndelse, grunden för det 

kristna hoppet och lärjungens enhet med Jesus Kristus.67 Erickson menar att dopet inte ger 

någon direkt andlig fördel, eftersom han inte ser att människan förnyas genom dopet, för dopet 

förutsätter tro och den frälsning som tron leder till. Dopet menar Erickson, blir ett vittnesbörd 

om att människan redan har pånyttfötts och ska, utifrån att det sker på Guds befallning, snarare 

ses som en förordning än som ett sakrament.68 

 

3.2 Invändningar mot barndopet 

 

För den baptistiska kyrkotraditionen handlar det mera om vem som ska döpas än hur. Det 

baptistiska dopet betonar den sanna andliga erfarenheten, som mera viktig än utövandet av 

barndop.69 Den baptistiska traditionen lägger stor vikt på den personliga eller den medvetna 

tron, och den nytestamentliga instiftelsen som är den eviga symbolen för den troendes 

personliga erfarenhet av ett liv tillsammans med Gud. Förutsättningslöst handlar det baptistiska 

dopet om personlig tro och det aktiva ställningstagandet. Baptistisk teologi menar att, för den 

som saknar den personliga omvändelsen och fattningsförmågan som spädbarn inte kan ha, är 

och förblir dopet utan någon betydelse och saknar värde.70 Anders Wiberg skriver i Det kristliga 

dopet: framstäldt uti Bibelns egna ord och beledsagats med förklarande anmärkningar samt 

vittnesbörd av utmärkta teologer, att dopet är en positiv plikt och handling, som grundar sig på 

Kristi befallning och att det endast ska riktas till troende lärjungar. Han menar att vore 

barndopet i det avseendet en plikt, så skulle den plikten i så fall åläggas barnets föräldrar.71 

Dopet menar Jeter, är ett positivt inrättande, en instiftelse som sker utifrån Guds vilja och 

befallning i Matteus 28: 19 - 20, och som inte baseras på någon annan skyldighet förutom 

                                                      
66 Wahllborg, 50. 
67 Wahllborg, 50. 
68 Erickson, 1105. 
69 Wahlborg, 54-55. 
70 Wahlborg, 56. 
71 Anders Wiberg, Det Kristliga Dopet: framstäldt uti Bibelns egna ord och beledsagats med förklarande 

anmärkningar samt vittnesbörd av utmärkta teologer, (Philadelphia: Amerikanska Baptist Sällskapet För 

Tryckning av Kristliga Skrifter,1854), 272. 
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gentemot den gudomliga viljan som den uppenbarats för människan. En positiv lag, menar 

Jeter, som måste tolkas strikt.72 

 

För den baptistiska dopsynen har omvändelsedopet sin utgångspunkt i aposteln Paulus ord om 

att vara i Kristi kropp, som i paulinsk terminologi innebär att människan tar del av hela 

försoningens innebörd från inkarnationen fram till himmelsfärden. Detta att vara i Kristi kropp 

handlar då främst om erfarenhetsbaserade händelser hos människan, som sker i samband med 

omvändelsen.73 

 

Baptistteologen Beasley-Murray förnekar dock inte nådens betydelse som Luther talar om som 

instrument för Guds handlande med människans frälsning, men för honom handlar 

omvändelsen mer om en ansvarig tro, ett aktivt ställningstagande hos människan och där dopet 

blir en personlig bekännelsehandling.74 

 

Erickson menar att luthersk teologi borde vara medvetna om att de anklagas för 

självmotsägelse, när det gäller utövandet av barndop och rättfärdiggörelse genom tro. En 

svårighet menar Erickson, som luthersk tradition hanterar på två sätt. Ett är att barnen som bärs 

fram till dopet kan ha en omedveten tro, en tro som upprätthålls utan vare sig förnuft eller 

självmedvetenhet, eftersom Luther hävdar att tro inte upphör när vi sover eller är upptagna i 

arbete. Det andra sättet är att barnen döps på en ställföreträdande tro, som grundar sig i att 

barnet döps på föräldrars eller kyrkans tro.75 

3.3 Försvar av troendedopet 

 

Dopet enligt Nya testamentets brev, var en del av den initiationsrit som markerade en persons 

övergång från det gamla livet till ett nytt liv i Kristus. Dopet föregicks av omvändelse och 

mottagande av helig Ande och var den odiskutabla vägen in till gemenskapen med Guds folk. 

Dopet som omvittnas i Nya testamentet och främst i Apostlagärningarna, var ett dop som 

skedde rätt snart inpå det att personen ifråga kommit till tro och bekännelse. Dopet som Paulus 

talar om ska ses som tröskeln in till det nya livet. Paulus manar till dop, eftersom det tvättar 

bort synden hos människan. Den som kommit till tro och låtit döpa sig har mottagit 

                                                      
72 Jeter, 24. 
73 Beasley-Murray, 124. 
74 Beasley-Murray, 129-130. 
75 Erickson, 1101-1102. 
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pånyttfödelsens klädnad och helig Ande. Utifrån detta menar Schreiner, är det svårt att se hur 

ett spädbarn ska kunna bekänna sin tro och motta helig Ande, eftersom Anden är mottagen 

genom tron och utövar sin tro hos individen.76  

 

Kristi uppståndelse, menar Paulus är en händelse som är möjlig för människan att ta del av 

genom dopet och som för människan till ett nytt liv i Kristus. Paulus ser dopet som att det skapar 

personliga band mellan den troende och den uppståndne själv, och denna unika koppling, menar 

Paulus, möjliggörs av den heliga Andens närvaro. ”Rising from baptismal water, one rises to 

new life”.77 För Paulus handlar dopet om människans inträde i ett nytt liv. 

 

Kolosserbrevet 2 talar om dopet som en omskärelse genom Kristus i syfte ”att bli av med den 

syndiga kroppen”.78 Levande igen genom tron på Gud, som låter Jesus Kristus uppstå från de 

döda. I dopet blir den gamle Adam korsfäst och omskuren med Jesus död på korset, och 

människan som hör till Kristus får genom detta skeende nytt liv i Kristus. Schreiner menar att 

det är svårt att se hur ett spädbarn ska kunna bli dödad och levande i Gud i Jesus Kristus, 

eftersom det är oklart hur de kan bli pånyttfödda genom helig Ande.79 

 

Beasley-Murray menar att dopet är den kristna kyrkans initiationsrit, där det handlar om att 

överge sin egen tillit för tron på Kristus, den totala omvändelsen från synd och en uppståndelse 

till det nya livet i Jesus Kristus. Dopet handlar om att överlåta sig till den nya gemenskapen, 

som är Kristi kropp. Utifrån detta blir dopet inom baptistisk tradition ett medvetandegörande 

om vad Gud har gjort i Kristus på korset och villigheten för människan till ett personligt gensvar 

till detta liv.80 

                                                      
76 Thomas R. Schreiner, ”Baptism In The Epistles: An Initiation Rite For Believers” i Believre´s Baptism: Sign 

Of The New Covenenat In Christ, red. Thomas R. Schreiner & Shawn D. Wright (Nashville Tennnessee: B & H 

Academic, 2006), 92-93. 
77 Carl R. Holladay, ”Baptism in the New Testament and its cultural Milieu: A Respons to Everett Ferguson, 

Baptism in the Early Church” Journal of Early Christian studies volym 20, nr 3 (2012): 356. 
78 Schreiner, 94. 
79 Schreiner, 94. 
80 Beasley-Murray, 151. 
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Kapitel 4. Diskussion 

 

Detta kapitel är uppsatsens diskussions och analyskapitel där jag jämför, diskuterar och lyfter 

fram de argument som de båda traditionerna för fram, av det som jag kommit fram till i de två 

föregående kapitlen. Kapitlet ska således fungera som att besvara uppsatsens 

problemformulering som lyder:  

Vilka skillnader och likheter går att identifiera mellan det lutherska och det baptistiska synsättet 

gällande relationen spädbarnsdop och tro, respektive dop och tro, och vilka argument ligger 

bakom de båda synsätten? 

 

Kapitlet avslutas med en slutsats och ger även förslag till vidare forskning när det gäller synen 

på arvsynd. 

 

4.1 Trons nödvändighet i dopet 

 
Martin Luther och baptistisk tradition ser flera aspekter av barndop och tro, respektive dop 

och tro. 

För Luther handlar barndopet om hur Gud handlar och verkar i dophandlingen av nåd och att 

dopet ska ses som relaterat till människans hela liv, redan här och nu, men också för det eviga 

livet.81 

 

Dopet som nådemedel ser Luther även som en förbindelse med Kristus och hans korsdöd och 

således för människans rättfärdiggörelse. För Luther handlar dopet om och då utgår Luther 

från Paulus rättfärdiggörelselära, om att i dopet bli ett med Kristi död och uppståndelse. Ur 

denna synvinkel blir dopet den grundläggande handling som ger människan all frälsning och 

den fullständiga nåden från Gud.82 Frälsning för Luther handlar om att frälsningsverket helt 

och hållet ska tillskrivas Gud, och att människan därmed själv är helt oförmögen till sin egen 

frälsning. Dock måste tron till menar Luther, för att frälsningen ska få avgörande 

konsekvenser för den som döps, tron som ges som gåva genom den gudomliga nåden.83  

 

                                                      
81 Lohse, 298-299. 
82 Althaus, 353-357. 
83 Nichols, 103. 
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Här uppfattar jag Luther som att människan av egen kraft inte kan återställa den förlorade 

gudsrelationen, utan människans återupprättande sker helt genom Guds verk på korset och 

genom Guds nåd får människan ta del av detta i dopet. Enheten med Kristus i hans död, är det 

som ger människan syndernas förlåtelse, och att vara ett med Kristus i hans uppståndelse är 

det som pånyttföder människan, och sammantaget ges allt detta i dopet genom Guds nåd. 

Dopet ger människan en utfästelse på att Gud är den som räddar, en räddning som får ta sin 

början redan här och nu, men som också sträcker sig in i det eviga livet. Utifrån denna tanke 

hos Luther, är det Gud som återställer den förlorade relationen med människan. Genom Guds 

nåd får så människan ta del av mer än vad hon har rätt till och allt detta ges i dopet. Barndopet 

handlar alltså om att barnet döps med tillit till Guds nåd och allt vad den rymmer för 

människan. Genom dopet får på detta sätt människan tillträde till trons innersta kärna, Jesus 

Kristi död och uppståndelse. 

 

En liknande tanke ryms inom baptistisk tradition, där man ser människans omvändelse som en 

aspekt av att man ställs under Kristus och hela hans liv, från inkarnationen till hans död och 

uppståndelse. Denna tanke blir också utgångspunkt i baptistisk omvändelsetanke och förebild 

för det kristna livet menar Beasley-Murray.84 Baptistisk tradition ser, likt Luther, dopet även 

utifrån en eskatologisk synvinkel, där människan som ställs under dopets handlande får ta del 

av det kommande gudsriket.85 

 

Herschel H. Hobbs menar att det verk som helig Ande utför på människan tydligt visar på 

Guds vilja med människan och att det för henne fullt ut ska uppenbara korsdödens 

konsekvenser. Detta menar Hobbs ska ge henne den fulla insikten om människans synd, och 

visa på vad som krävs för att kunna ta emot Guds rättfärdiggörande.86 Beasley-Murray talar 

om dopet som frälsningens fullständiga gåva till människan, ett dop som ger enhet med 

Kristus och hans försoningsverk. Han menar att omvändelsehandlingen placerar människan 

under Kristus och hans död och uppståndelse. En medverkan som leder människan till en ny 

tillvaro.87  

 

                                                      
84 Beasley-Murray, 69-72. 
85 Althaus, 355-356. 
86 Dockery, 225. 
87 Beasley-Murray, 69-72. 
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Här uppfattar jag det som tydligt utifrån hur Beasley-Murray argumenterar om dopet som 

frälsningens fullständiga gåva, att omvändelsen ställer människan i relation med Kristus och 

hans död och uppståndelse, som att omvändelse och frälsning är ett inom baptistisk tradition, 

att i och med tro och omvändelsen, så sker också människans frälsning. Således blir det 

påföljande dopet en bekännelse till Jesus Kristus, som världens frälsare och befriare från synd 

och död och den som tror detta kan därför låta döpa sig. 

 

Erickson ser dopet i aspekter av ett vittnesbörd och som en andlig omskärelse och som 

Erickson menar blir dopet en proklamation av Kristi död på korset och den efterföljande 

uppståndelsen. Sålunda får påskens händelser betydelse för den som ställs under dopet. Dopet 

ger på detta sätt människan delaktighet i Kristi försoningsverk.88  

 

Jag uppfattar även Ericksons tankar om dopet som ett vittnesbörd ur en liknande synvinkel 

utifrån rättfärdiggörelsetanken. Dopet som ett vittnesbörd uppfattar jag blir en 

bekännelsehandling och ett tecken för omvändelse. Det blir tydligt menar jag hur Erickson 

talar om dopet, att dopet är det som sammanfogar människan med påskdagens händelser och 

möjliggör för människan att bli delaktig i denna händelse. 

 

Dopet inom baptistisk tradition har sin början och tydliga utgångspunkt i Paulus ord, om att 

vara i Kristi kropp, som hos Paulus syftar till att människan får ta del av hela Jesus liv, från 

inkarnationen fram till uppstigandet. Detta skeende har inom baptistisk tradition karaktären av 

erfarenhetsbaserade händelser, händelser som sker i och med omvändelsen hos individen.89 

Beasley-Murray betonar att omvändelsen gör människan mera uppmärksam på Kristus och 

frälsningsverket på korset och i och med detta blir människan mer benägen till det personliga 

gensvaret.90 

 

För Luther har dock även löftesordet hos Markus 16:16 betydelse när det gäller människans 

rättfärdiggörelse, ”Den som tror och blir döpt skall räddas”.91 Ord som har en avgörande 

betydelse, anser Luther, och som visar på dopet som en gudomlig ordning och ett nådemedel, 

ett löfte menar Luther, som innefattar och bygger hela människans frälsningsgrund. ”Sålunda 

                                                      
88 Erickson, 1101. 
89 Beasley-Murray, 124. 
90 Beasley- Murray, 151. 
91 Mark 16:16 i Bibel 2000. 
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rättfärdiggör icke dopet någon, ej heller gagnar det någon, utan tron på löftesordet, till vilket 

dopet fogas. Ty tron gör rättfärdig och uppfyller det”.92 Skriver Luther i sin bok om Kyrkans 

Babyloniska Fångenskap: Ett förspel av D: R Martin Luther 1520. Luther menar ju att, dopet 

manar till tro.93 Här uppfattar jag Luther åter som att det blir tydligt att det krävs en 

påföljande tro hos barnet som döps, för att rättfärdiggörelsen och dopet ska få sin verkan. Den 

påföljande tron som manas till i dopet menar jag, utifrån hur jag tolkar Luther, handlar om att 

lita på löftesordet hos Markus 16:16, som tillsammans med bekännelsen på Kristus som den 

uppståndne och levande Herren, fullbordar människans frälsning. Men också att dop och tro 

är tätt förknippade med varandra utifrån Markus ord. Frälsningen som ges i dopet ligger som 

en grund för tron att ta plats i människans inre. Barnet som döps, döps med tilliten till Guds 

nåd eller till den förekommande nåden som Gustav Aulen skriver om, och som Beasley-

Murray vänder sig mot.  

 

Beasley-Murray menar i stället att dopet handlar om omvändelse och ett aktivt 

ställningstagande att tro på frälsningsverket.94 Här uppfattar jag tydliga skillnader mellan hur 

de bägge traditionerna argumenterar för respektive ståndpunkt. Det baptistiska dopet får en 

karaktär av omvändelse och bekännelsehandling, medan det lutherska dopet framhäver Guds 

förekommande nåd.      

 

Luther ser dock andra aspekter av dopet som också de går i rättfärdiggörelsens tecken. För 

Luther har ”ordet”, ”i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”, och tron en särskild 

innebörd i barndopet. Den tro som kommer dopbarnet till mötes ryms i ordet och är inte riktat 

till själva sakramentet, utan till den som står under dopets handlande.95 För att dopet ska få 

avsedd verkan, menar Luther, behöver ordet och således den tro som ryms i ordet kombineras 

med vatten, det livgivande vatten som ger ny födelse i helig Ande. Vattnets kombination med 

ordet är för dopet det yttre tecknet på nåd och pånyttfödelse. Tro, menar Luther, måste ha 

vattnets förenande med ordet och dopets instiftelse som grund, och är det som ska leda 

människan till den frälsande gemenskapen med Gud.96 

 

                                                      
92 Luther, 145-146. 
93 Althaus, 369-371. 
94 Beasley-Murray, 128-130. 
95 Tranvik, 11. 
96”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475. 
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Jag uppfattar Luther, som att det är av mindre betydelse om tron finns där när barnet döps 

eller inte. När Luther argumenterar för trons nödvändighet i dopet, så handlar det om vattnets 

förenande med ”ordet”, att dopet sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 

tillsammans med dopets instiftelse. Detta verkar för Luther vara det som måste ligga till grund 

för att människan ska kunna uppnå och ingå full gemenskap med Gud och genom detta 

skeende ta emot frälsningens gåva. Kombinationen av ordet och vattnet och instiftelsen, och 

att tron förlitar sig på denna kombination ger människan frälsningens gåva och möjliggör för 

Gud att skapa tro hos den som bärs fram till dopet. Dophandlingen uppfattar jag blir ett 

mottagande av Kristus själv, som genom vattnets och ordets sammanfogande kommer 

dopbarnet till mötes med sin nåd. Den frälsning som ges i dopet ligger således till grund för 

den påföljande tro som måste komma, för att frälsningens totala gåva ska kunna uppnå sitt 

syfte för människan. 

 

Senare luthersk tradition representerad av luthersk ortodoxi och Uppsaliensisk lågkyrklighet 

försvarar barndopet och då med betoning på barnets inre passivitet. Denna tradition menar att 

spädbarn visst kan ställas under dopets handlande eftersom barnen besitter en passivitet inom 

sig som kan liknas vid en sovande eller en dold tro, och detta möjliggör att barnen är 

mottagliga för den nåd som ryms i dophandlingen.97 Luther talar ju om tro, som att den finns 

där även när vi sover eller är upptagna med andra saker.98 Något jag uppfattar, som att tron 

finns där som ett grundat hopp nerlagt i människans hjärta, och att tron ryms i människans 

inre som en spontan och oreflekterad förtröstan hos barnet. Konkordieformeln skriver ju också 

om människans okunnighet och oförmåga, men att Anden handlar i dopet i syfte att väcka och 

mana till tro.99 

 

Här uppfattar jag det som att i luthersk kontext blir i synnerhet barndopet en gudshandling, 

där dopbarnets passivitet får stå i centrum. Gud använder sig av barnets omedvetenhet och 

passivitet för att skänka sin nåd till henne. För denna lutherska argumentation kommer det 

aktiva mänskliga handlandet in i ett senare skede, till skillnad mot vad som sker i baptistisk 

kontext, där man verkligen betonar människans aktiva ställningstagande och där Gud och 

människan handlar tillsammans i dopet. För det lutherska synsättet sker Guds och människans 

                                                      
97 Petersson, Kyrkan, Folket och Dopet, 14. 
98 Erickson, 1101-1102. 
99 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 561-562. 
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handlande senare, och i samband med den tro som följer av dopet och människans gensvar till 

detta. 

 

Företrädare för Uppsaliensisk lågkyrklighet anser att barnet inte har någon beskaffenhet för 

tro, men på grund av barnets mottaglighet för Guds handlande i dopet, och att dopet sker på 

Guds initiativ, att ”Gud är den som tar första steget”.100 Utifrån den tanken kan man alltså 

tänka sig att barnet får tro genom dopet och därmed också är tillgängliga och öppna för 

dopnåden.101 Baptistisk tradition ser mera till vem som ska döpas än hur, och lägger större 

betoning på en mera andlig erfarenhetsbaserad händelse hos den som ska döpas, än på något 

omedvetet plan hos människan.102 Inom baptistisk tradition uppfattar jag det som att det finns 

en större tydlighet när det gäller tro och dop. Här förutsätts tro och det aktiva 

ställningstagandet till att säga ja till Kristus innan man tar emot dopet. Medan den lutherska 

argumentationen när det gäller barndop mera handlar om att man döps ytterst på Guds nåd, 

och att barnet i sin passivitet är mottaglig för nåden. Dopet tänker jag får ur baptistisk 

synvinkel formen av människans svar på Guds kallelse i dophandlingen, medan svaret på 

Guds kallelse i luthersk tolkning kommer senare i samband med den tro som följer av dopet. 

 

Baptistisk tradition lägger stor tonvikt på den personliga eller medvetna tron, skriver 

Wahlborg, och det aktiva ställningstagandet hos individen framhålls. Dopet är alltså en 

handling och ett ställningstagande man inom baptistisk tradition har svårt att se att barn skulle 

kunna ha.103 Luthersk ortodoxi å sin sida, argumenterar ju för att det enda som fordras i 

dophandlingen är barnets passivitet, och dopet sker på grund av ett gudomligt påbud.104 

 

Utifrån denna tydliga skillnad uppfattar jag den baptistiska och lutherska argumentationen 

som att både den medvetna och omedvetna tron har sin givna plats i människans inre. 

Medveten tro handlar om att människan har erfarit och hört det predikade ordet och tror på 

detta, och således hämtar sin kraft i evangeliet, medan omedveten tro har att förlita sig på den 

grundtrygghet och förtröstan som finns ingjuten i varje människa under livets alla villkor. 

 

                                                      
100 Petersson, Kyrkan, Folket och Dopet, 20. 
101 Petersson, Kyrkan, Folket och Dopet, 20. 
102 Wahlborg, 54-56. 
103 Wahlborg, 56. 
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28 
 

Utifrån detta argument menar Luther att dopet får spegla den påtagliga grund som den döpta 

människan har för att tro och lita på löftesordet hos Markus, ett löfte som vill göra gällande att 

det gäller för henne personligen. Löftesordet rymmer ett löfte till den som ställs under dopets 

handlande, menar Luther i Luthers stora katekes, ett löfte som aldrig annars nått henne och är 

det som ligger till grund för Guds frälsning av människan.105 

 

Konkordieformeln i Svenska kyrkans bekännelseskrifter betonar nödvändigheten av det 

predikade ordet och sakramenten för människans omvändelse. Predikan ska leda till 

människans insikt om sin synd och ånger och att tro ska väckas i syfte att ta emot förlåtelse. 

Nådemedlen blir således det som inriktar sin kraft på att väcka och bygga tro hos den som 

ställs under dopets sakrament.106 Den betydande skillnaden mellan döpta och icke döpta lyfts 

fram och betonas i konkordieformeln, och Paulus ord till församlingen i Galatien om 

människans pånyttfödelse genom dopet blir den centrala utgångspunkten där. Paulus talar ju 

om att människan i och med att hon ställs under dopets skeende åter är fri, en frihet som 

möjliggör för henne att både höra ordet och ge sitt erkännande till detsamma.107 Karl Barth 

menar å sin sida att ”vattendopet är människans fria svar på Guds handlande”.108 Sakramenten 

blir enligt vad Augsburgska bekännelsen menar, kännetecknet och försäkran om Guds vilja 

med människans omvändelse, och dopet blir således Guds redskap för att väcka tro hos den 

döpta människan.109 Utifrån hur konkordieformeln framställer det uppfattar jag betydelsen av 

senare undervisning för det döpta barnet genom predikan, i syfte att ge människan insikt om 

sin synd och behovet av Guds förlåtelse genom Jesus Kristus. Detta i kombination med 

sakramentets betydelse, som nödvändigt för att väcka tro. Allt sammantaget för att dopet ska 

få sin fullständiga verkan. 

4.2 Det bibliska vittnesbördet och traditionen 

 

Trots att man delar samma bibliska vittnesbörd, ser baptistisk och luthersk doppraxis olika på 

dopets innebörd. Baptisterna betonar att det dop som omvittnas i bibeln och då främst i 

Apostlagärningarna, var ett dop som skedde rätt snart efter det att personen ifråga kommit till 

tro och personlig bekännelse. Dopet som Paulus talar om var först och främst en reningsrit, ett 

                                                      
105 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 369. 
106 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 570. 
107 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelsskrifter, 572-573. 
108 Petersson, Född av Vatten och Ande, 51. 
109 ”Augusburgska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelskrifter, 61. 
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dop som tvättar bort människans synd och ett dop i pånyttfödelsens tecken i helig Ande. 

Schreiner har dock svårt att se att detta skulle kunna innefatta barnen, som han menar inte har 

något behov av någon rit som renar henne från synd.110 

 

Luther å sin sida argumenterar ju för att bibeln tydligt talar för barndop, trots att - och det är 

Luther noga med att påpeka - det saknas tydliga passager om detta i bibeln. Luther vill ändå 

mena utifrån barndopets giltighet att Gud beskyddar och värnar om barndopet, och att det 

utifrån detta faktum ska ses som en självklarhet att bära fram barnen till dopet. Luther tar 

fasta på främst Matt 19, Mark 10 och Luk 18 där evangeliet berättar om Jesus och barnen och 

att Jesus välsignar barnen och att de tillhör himmelriket/ Guds rike.111 Luther betonar den 

tidiga kyrkans praktik av spädbarnsdop och att Gud inte skulle medge något som vore 

obefogat.112 Luther och luthersk tradition ser ju även barndopet utifrån synen på arvsynden, 

där dopet framhålls som en nödvändighet för människans frälsning och behovet av Guds nåd, 

och att det är Guds verk på korset som återställer människans tillstånd, när den påföljande 

tron får ta sin plats i människan.113 Konkordieformeln lyfter tanken på människans 

pånyttfödelse utifrån Paulus ord i Galaterbrevet. ”alla som hava blivit döpta hava iklätt sig 

Kristus och sålunda äro verkligen pånyttfödda”.114 

 

 Baptistisk tradition som förespråkar dop av vuxna uppfattar jag argumenterar utifrån en noga 

övertänkt ordning, när det gäller tro och dop. Det dop som omvittnas i Nya testamentet och 

främst i Apostlagärningarna, talar ju tydligt för att vuxendop var det dop som den tidiga 

kyrkan praktiserade, där omvändelse, tro, bekännelse och dop var skeenden som skedde i en 

ganska tät följd. Medan Luther å sin sida argumenterar dels utifrån det bibliska vittnesbördet 

om Jesus och barnen och hur Jesus välsignar de små, dels utifrån att bibeln talar om att hela 

hushåll döptes, och hur bekännelseskrifterna poängterar den pånyttfödelse som sker i dopet, 

utifrån Galaterbrevet, och att barnen givetvis skulle innefattas i dessa skeenden. Jag uppfattar 

det som tydligt utifrån hur Luther resonerar, att barnen måste föras till Jesus för att få ta del av 

Guds rike, att barnen inte blir med i Guds rike per automatik när barnen föds.  

 

                                                      
110 Schreiner, 92-94. 
111 Althaus, 361-362. 
112 Lohse, 303-304. 
113 Petersson, Född av Vatten och Ande, 72-75. 
114 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 572. 
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Åter igen uppfattar jag det som att nådens betydelse står i centrum för Luther, och att barnet 

döps med tillit till den rättfärdiggörelsetanke som finns hos Luther, och att den som döps får 

tro på Kristi död och uppståndelse och att detta gäller henne och således fullbordas dopets 

frälsande effekt. Jag anser även att luthersk tradition med praktiserande av barndop kan ha 

företräde med att det är Gud som handlar i dopet med människans kapacitet och förmåga att 

lita till nåden, och att dopet i sig, manar människan till tro. Här uppfattar jag att den passivitet 

som luthersk tradition menar att barn har åter blir ett tydligt argument från deras sida. 

Människans inre förmåga och kapacitet kan vi inget veta om utan där får vi likt Luther helt 

förlita oss på Gud och Guds handlande med människan i dopet. 

 

Båda dopformerna är tydligt kopplade till människans rättfärdiggörelse, en rättfärdiggörelse 

som ger människan syndernas förlåtelse och ett nytt liv i Kristus, dock med en skild syn på 

trons nödvändighet i själva dophandlingen. Både barndopet och dopet av vuxna, menar jag 

vill binda människan samman med Kristi död på korset och den efterföljande uppståndelsen, 

ett tankesätt som går helt i linje med Paulus tankar om dopet och människans rättfärdiggörelse 

i Romarbrevet 6.  

 

Gemensam utgångspunkt för både luthersk och baptistisk doptradition är orden hos Matt 28 

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 

Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”.115 Jesus egen uppmaning till 

lärjungarna, eller det vi i dagligt tal kallar missionsbefallningen, menar Luther talar för 

nödvändigheten av att sammankopplas med löftesordet hos Mark 16:16, för att tron ska ha 

något att bygga på.116 Luther menar att kombinationen av löftesord och instiftelseord talar för 

att dopet har sin fasta grund i Guds instiftelse och vilja med dopet.117  

 

Jeter som företräder baptistisk tradition, menar att dopet är en positiv inrättad handling, som 

sker utifrån Guds vilja och befallning och som evangelisten Matteus 28 talar om. Jeter anser 

att dopet inte baseras på någon annan förpliktelse utöver den gudomliga vilja som 

uppenbarats för människan. Jeter ser dopet som en positiv lag, en lag som bör och skall tolkas 

                                                      
115 Matt 28:19-20 i Bibel 2000. 
116 Josefson, 109. 
117 Lohse, 301. 
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strikt. Han menar att befallningen att först göra alla folk till lärjungar, för att sedan föra dem 

till dopet, avsevärt skiljer från att först gå ut och döpa och sedan lära.118 

 

Här blir det tydligt menar jag, utifrån hur de bägge traditionerna argumenterar för dopets 

instiftelse och inrättande enligt det uppdrag kyrkan fått att gå ut och döpa, att dopet ger 

människan del i Jesus död på korset och den efterföljande uppståndelsen. Dopet ger således 

människan syndernas förlåtelse och pånyttfödelse i Kristus. Dopet blir utifrån hur Luther och 

luthersk tradition argumenterar det som utgör grunden för den påföljande tron. Medan dopet i 

baptistisk tradition är en bekännelsehandling till Kristus och ska nästan ses som en skyldighet 

för den som erfarit omvändelse och tro. Dopet blir även redskapet att förändra sitt liv och ingå 

i gemenskap och lärjungaskap med Kristus.  

 

4.3 Slutsats  

 

Uppsatsen utgångspunkt och syfte är att undersöka hur Luther och luthersk tradition ser på 

spädbarnsdopet och hur detta är kopplat till tro och jämföra det med det baptistiska dopet och 

dess relation till tro. Och utifrån detta undersöka hur respektive tradition argumenterar för sitt 

respektive synsätt. Slutsatserna för uppsatsen är att Luther ser dopet som ett sakrament och att 

tro är något som ges av Gud själv av nåd i elementet, att dopet i sig är det som manar till tro. 

Medan baptistisk tradition å sin sida ser dopet som symbolhandling och vittnesbörd och 

betonar den personliga omvändelsen och bekännelsen till Kristus.      

 

Uppsatsen kommer fram till att Luther betonar vattnets kombination med ”ordet” eller 

dopformeln, ”i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”, och Guds instiftelse av 

dopet i Matt 28, och att detta sammantaget ligger till grund för människans frälsning och 

således den efterföljande tron. Medan baptistisk tradition å sin sida menar konsekvent att 

dopet ska föregås av omvändelse och bekännelse. Dopet i Luthersk kontext uppfattar jag har 

karaktär av att vara ett frälsningsökande dop, ett dop som når sin fulla verkan när tron så 

kommer till. Den tro som måste följa på dopet och som ger människan den fullkomliga 

frälsningen behöver därför undervisning genom det predikade ordet och sakramentets verkan. 

Det baptistiska dopet är istället ett dop där omvändelse, tro och frälsning är en tätt 

                                                      
118 Jeter, 24. 
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sammanhängande händelse. I och med omvändelsen tror människan på frälsningsverket och 

kan därför låta döpa sig som en bekännelsehandling.  

 

Utifrån den kritik som riktas mot barndopet, menar man från lutherskt håll att barnen besitter 

en passivitet inom sig. Luther talar om en dold eller sovande tro som gör barnet mera 

mottaglig för dopets nåd och kan således ställas under dopets skeende. Baptistisk tradition å 

sin sida betonar det aktiva ställningstagandet och den medvetna tron hos den som ställs under 

dopet. 

 

Både det lutherska och baptistiska dopet har tydliga kopplingar till människans 

rättfärdiggörelse. Enligt både luthersk och baptistisk tradition, ger dopet människan 

delaktighet i Kristus och försoningsverket på korset och därmed också delaktighet i den 

kristna trons innersta kärna. Båda traditionerna har även gemensam utgångspunkt i Matt 28: 

19-20, där Jesus själv ger lärjungarna och kyrkan uppdraget att gå ut och döpa alla folk. 

 

Utifrån det bibliska vittnesbördet och traditionen, argumenterar baptisterna för dopets 

giltighet utifrån de dop som bibeln så tydligt vittnar om i den tidiga kristna församlingen, att 

dopet skedde efter personlig tro och bekännelse. Medan Luther försvarar barndopets giltighet, 

utifrån bibelns berättelse om evangeliet om Jesus och barnen och hur barnen välsignas av 

honom, att barnen måste föras till Jesus för att få ta del av Guds rike.  

För Luther och luthersk tradition döps barnen på tilliten till Guds nåd och den passivitet man 

från lutherskt håll menar finns inom barnen. 

4.4 Förslag till vidare forskning 

 

I min undersökning har jag som redan nämnts bara kortfattat berört synen på barnens behov 

av dop utifrån tanken på arvsynd. Luther och luthersk tradition argumenterar ju för att dopet 

är en nödvändighet för att återställa människan från hennes syndfulla tillstånd, medan 

baptistisk tradition inte ser något behov av detta. Från luthersk tradition betonar man att den 

frälsning som ges i dopet tillsammans med den påföljande tron ska föra människan åter till 

gemenskap med Gud. Denna tanke hos Luther och luthersk tradition sker helt i linje med 

tanken på människans rättfärdiggörelse. Schreiner som företräder baptistisk tradition, menar å 

sin sida att barnen inte har något behov av att renas från synd och därmed ser han inget behov 

av att barnen döps.  
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Utifrån detta vore det intressant att i framtida forskning undersöka hur både den lutherska och 

den baptistiska traditionen ser på arvsyndstanken och dess koppling till människan och dopet. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Martin Luther och luthersk tradition ser 

på barndopet och hur det relaterar till tro, och jämföra det med den baptistiska traditionen 

gällande dop och tro. Syftet har också varit att lyfta fram likheter och skillnader mellan de 

bägge traditionerna. Uppsatsens huvudfråga har varit: Vilka skillnader och likheter går att 

identifiera mellan det lutherska synsättet och det baptistiska synsättet gällande relationen 

spädbarnsdop och tro, respektive dop och tro, och vilka argument ligger bakom de båda 

synsätten? Uppsatsens problemformulering har besvarats med hjälp av tre frågeställningar. 1. 

Hur ser Martin Luther och den lutherska traditionen på relationen spädbarnsdop och tro? 2. 

Hur ser den baptistiska traditionen på relationen dop och tro? 3. Hur argumenterar de bägge 

traditionerna för respektive synsätt? 

 

Uppsatsen visar att Luther ser dopet som ett sakrament och i sakramentet ryms Guds nåd, den 

nåd som skänker människan frälsning. Dopet blir således det verktyg, menar Luther, som Gud 

använder för att föra människan till sig, medan baptistisk tradition framhåller den personliga 

bekännelsen och det personliga ställningstagandet i dopet. Luther anser att dopet manar till tro 

hos människan och att den påföljande tro som kommer av dop och undervisning, är det som 

ger frälsningens totala gåva till människan. 

 

Baptistisk tradition lägger stor tonvikt på det aktiva ställningstagandet hos individen att låta 

sig döpas, en medvetenhet och en erfarenhet man menar saknas hos spädbarn. Luther och 

luthersk tradition argumenterar i sin tur utifrån att barnen har en passivitet inom sig som gör 

barnen mera mottagliga för dopnåden. Barndopet i luthersk kontext handlar om att man döps 

på tilliten till Guds nåd och Guds handlande i dopet.  

 

Luther betonar vattnets kombination med ”ordet” i dopformeln, ”i Faderns och Sonens och 

den heliga Andens namn” och den tro som ryms i ordet. Detta tillsammans med 

dopbefallningen i Matt 28:19, menar Luther, gör dopet till ett riktigt dop. För Luther handlar 

dopet om att människan får ta emot frälsningens gåva och att dopet således ligger till grund 

för tron och når sin fulla verkan när tron kommer till. 

 

Både baptistisk och luthersk tradition betonar det bibliska vittnesbördet och traditionen, men 

dock ur olika synvinklar, hur detta ska tolkas. Baptisterna värnar dopet, utifrån att dopet i den 
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tidiga kristna kyrkan föregicks av tro och omvändelse och därför blir dopet en 

bekännelsehandling till Kristus. Från baptistiskt håll argumenterar man för detta synsätt 

utifrån det bibliska vittnesbördet och traditionen. Luther däremot talar för barndopet, utifrån 

att Gud värnar om dopet och evangeliets berättelse om Jesus och barnen och hur barnen förs 

till Jesus och blir välsignade. För Luther handlar det om att det är Gud som handlar och verkar 

i dopet av nåd och att den som döps har detta att lita på. 

 

Bägge traditionerna har dock en gemensam utgångspunkt i dopets instiftelse i Matt 28. Det 

finns även en gemensam syn på rättfärdiggörelse genom tro, där både luthersk och baptistisk 

tradition menar att människan som döps ställs under Kristi försoningsverk på korset och 

således får ta del av den kristna trons innersta kärna, Jesus Kristus och hans död och 

uppståndelse. Baptistisk tradition ser dopet utifrån erfarenhetsbaserade händelser, händelser 

som sker i och med medveten tro och omvändelse. Baptistisk tradition menar att omvändelsen 

medvetandegör människan om Kristus och försoningsverket på korset. Luthersk ortodoxi 

menar i sin tur att dopet uppmanar till ett rättfärdigt liv eftersom dopet redan har sin kraft i det 

människoblivna återlösningsordet, alltså frälsningsverket på korset. 
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