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Kap 1 Inledning  

Dopet som sakrament i Svenska kyrkans dopgudstjänst visar på dopet ur två aspekter, 

dopet som frälsning och dopet som skapelse.  

Ur ett frälsningsorienterat perspektiv ger dopet del i Kristus, hans liv, död och 

uppståndelse, aspekter av dopet som överensstämmer väl med Paulus och Martin Luthers 

rättfärdiggörelselära och med utgångspunkt i Romarbrevet 6. Dopet som förlåtelsens 

sakrament har nära samband med Augustinus och Luthers syn på arvsynden. Dopets 

nödvändighet betonas således för människans befrielse från arvsyndens skuld.  

Dopet ur ett skapelseorienterat perspektiv ger människan däremot gemenskap med den 

pågående skapelsen i världen och den större livsgemenskapen-mänskligheten. Dopet som 

skapelsens mysterium uttrycker förundran över livet och skapelsen medan dopet som 

skapelsens sakrament visar på vad dopet gör med människan. I dopet kommer människan 

med sin ärvda ansvarssituation att rustas för sitt möte med mörker och destruktion istället 

för att befrias från någon ärvd skuld, aspekter av dopet som knyter an till Anna-Karin 

Hammars förslag till en skapelseorienterad dopteologi i Svenska kyrkan. Ur ett 

skapelseorienterat perspektiv blir Jesus liv, död och uppståndelse mera en yttring för 

Jesus närvaro i såväl motstånd som deltagande mot mörker och destruktion. 

Under processen med ny kyrkohandbok framkommer de båda dopteologierna utifrån 

både teologiska och pastorala synsätt. Vad som i synnerhet betonas från 

remissinstanserna är att dopets frälsningsperspektiv med betoning på dopet som förlåtelse 

behöver stärkas och lyftas fram i dopgudstjänsten. I studiet av handboksprocessen blir det 

tydligt hur de två teologierna på ett eller annat sätt, antingen som färdiga förslag som gått 

ut på remiss eller som omarbetade förslag utifrån remissvaren legat till grund för den 

dopteologi som framträder i kyrkohandbok18 och som nu tagits i bruk ute bland Svenska 

kyrkans församlingar.  

1.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

Uppsatsen utgår från två aktuella dopteologier inom Svenska kyrkan. Martin Luthers 

frälsningsorienterade dopteologi om dopet som syndernas förlåtelse och Anna-Karin 

Hammars skapelseorienterade dopteologi om dopet som en manifestation av livet och 

skapelsen. Dessa båda dopteologier använder jag i min strävan för att dels i processen till 
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ny KHB dels i dopgudstjänsten i KHB18 tydliggöra på vilket sätt de båda dopteologierna 

kommer till uttryck och dess tänkbara konsekvens. 

Utifrån den bakgrunden lyder uppsatsens problemformulering: På vilket sätt 

framkommer frälsningsorienterad respektive skapelseorienterad dopteologi dels i 

processen med ny kyrkohandbok, dels i Den svenska kyrkohandboken 2018 (KHB18). 

Och är någon av dessa dopteologier mer framträdande och vilka tänkbara möjliga 

konsekvenser kan det få för dopet? Syftet med studien är att ge insikt och förståelse för 

den pluralism som ryms inom Svenska kyrkans dopteologi idag och vara ett hjälpmedel 

vid de samtal Svenska kyrkan behöver föra främst inom kyrkan om dopets innebörd. 

Samt att möjliggöra en problematisering av Svenska kyrkans dopteologi i 

dopgudstjänsten. 

1.2 ARBETSFRÅGOR 

1. Vad är kännetecknande för Luther respektive Hammars dopteologier? 

2. Vilka teologiska och pastorala synsätt på dopet har präglat processen med KHB18? 

3. Vilken dopteologi uttrycks i KHB18 i förhållande till Luther och Hammar?     

1.3 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR  

Uppsatsen skrivs inom inriktningen historisk praktisk teologi och genomförs med en 

historisk och funktionell idéanalys med en komparativ metod.  

Användandet av historisk idéanalys i studien leder mig fram till en förståelse dels utifrån 

processen med ny handbok utifrån teologiska och pastorala synsätt som präglat 

revisionsprocessen och till den dopteologi som uttrycks i dopgudstjänsten i handboken. 

Dels hjälper mig en historisk idéanalys att förstå både Martin Luther och Anna-Karin 

Hammars ideologier med sina respektive dopteologier. I uppsatsen överför jag begreppet 

ideologi till teologi. Genom att utgå från Martin Luther och Anna-Karin Hammar och 

karaktärisera deras ideologier som de kommer till uttryck i materialet ger de en fyllig och 

detaljrik bild av deras respektive förhållningssätt. Dahlgren skriver att analys av 

ideologier är viktiga inslag i historisk idéanalys.1 En ideologi delas ofta av kollektivet, 

men kan även fungera högst på ett individuellt plan. Vid studiet av ideologier kan 

                                                           
1 Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna: En introduktion till modern 

historieforskning (Lund: Studentlitteratur,1996), 200. 
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problem uppstå med att karaktärisera dem, en metod för att lösa problemet är att med 

utgångspunkt hos den man studerar känneteckna dennes ideologi eller ståndpunkt som 

den kommer till uttryck i det material man undersöker.  

I studien av processen till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan använder jag mig av en 

funktionell idéanalys.2 Funktionell idéanalys riktar in sig på bakgrunden till varför det 

sågs nödvändigt med ny handbok utifrån behovet av språklig anpassning till Bibel 2000, 

behovet av att ombearbeta liturgisk utformning för dopgudstjänsten samt nödvändigheten 

av handbokens överensstämmande med kyrkoordningen (KO). Med en funktionell 

idéanalys kan jag i min studie sätta mig in i och redogöra för de olika alternativ som 

revisionsprocessen hade att jobba med utifrån inkomna synpunkter och svar från berörda 

remissinstanser. Funktionell idéanalys bidrar till att tydliggöra det slutgiltiga resultatet 

som vi ser i KHB18 idag när det gäller dopgudstjänsten. Funktionell idéanalys hjälper till 

att svara på frågan vad som bidrog till den slutprodukt av handboken som vi ser idag och 

som togs i bruk av Svenska kyrkan pingstdagen 2018. 

Komparativ metod använder jag i studien för att i dopgudstjänstens moment, 

samlingsord, tydningsord/inledningsord, tackbön, befrielsebön, dopbön och förbön 

urskilja hur och på vilket sätt dels Martin Luthers frälsningsorienterade dopteologi, dels 

Anna-Karin Hammars skapelseorienterade dopteologi framträder och vilken av dessa 

teologier som dominerar. En praktisk användning av komparativ metod är att materialet 

är omfattande och måste undersökas och jämföras vilket jag gör i studien, dels i både 

primär och sekundär litteratur hos såväl Luther som hos Hammar.  

Komparativ metod använder jag i studien för att urskilja det allmänna å ena sidan Martin 

Luthers dopteologi om dopet som syndernas förlåtelse från det unika, Anna-Karin 

Hammars dopteologi om dopet som manifestation av liv och skapelse. Komparativ metod 

hjälper mig att upptäcka nya viktiga processer i den svenska kyrkohandboken gällande 

dopgudstjänsten. Komparativ metod, skriver Dahlgren, bör ytterst syfta till att nå en 

förklaring. Komparativ metod använder jag i min studie för att jämföra böner och texter 

som behandlats i processen i de handboksförslag som legat till grund för ny 

kyrkohandbok.3  

                                                           
2 Dahlgren och Florén, 200. 
3 Dahlgren och Florén, 195-199. 
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I förslagen till dopgudstjänst 2012, 2016 och det färdiga förslag som antogs av 

kyrkomötet 2017 analyserar jag i huvudsak momenten samlingsord, 

tydningsord/inledningsord, tackbön och befrielsebön, dopbön samt förbön. 

1.4 MATERIAL OCH ANGRÄNSANDE FORSKNING 

Mitt huvudsakliga material för att studera och redogöra för luthersk dopteologi i kapitel 2 

är primärlitteratur som utgörs främst av Luthers egna skrifter, Luthers lilla och stora 

katekes. I Luthers lilla katekes, uttrycker Luther tydligast nyttan med dopet. Luthers lilla 

katekes använder jag i studien för att visa vad dopet innebär för människan. Luthers stora 

katekes, använder jag i studien för att dokumentet hjälper till att visa på dopets nytta utifrån 

tanken på människans synd och botens nära samband med dopet. 

Augsburgska bekännelsen använder jag för att den beskriver människans tillstånd som född 

med synd och nödvändigheten för människan att ta del av dopets sakrament för sin 

räddning (salighet). 

Augsburgska bekännelsens apologi ger för min studie Augustinus perspektiv på arvsynden 

utifrån Melanchthons tolkning. Dokumentet hjälper mig i min studie att förstå dopets 

betydelse som ett förlåtelsens sakrament. 

Anna-Karin Hammars avhandling Skapelsens mysterium Skapelsens sakrament: 

Dopteologi i möte mellan tradition och situation (2009). Avhandlingen blir viktigt material 

i min studie av hennes förslag till trovärdig dopteologi i Svenska kyrkan idag. Hammars 

avhandling använder jag i min studie både för att den speglar aktuell dopteologi inom 

Svenska kyrkan idag, om dopet som skapelsens samhörighet med hela mänskligheten och 

för att Hammars förslag till trovärdig dopteologi står i kontrast till Luthers dopteologi om 

dopet som syndernas förlåtelse. Hammars avhandling tjänar således både som primärkälla 

och angränsande forskning i uppsatsen.  

Den sekundärlitteratur jag använder i uppsatsen har jag valt för att ge bredd åt tolkningen 

av Luther och utgörs dels av Elin Lockneus bok, Döpt för livet, (2014). Lockneus bok 

använder jag för att boken beskriver vad Svenska kyrkan uttrycker för dopteologi. 

Lockneus bok tjänar som angränsande forskning i uppsatsen. 

Bernhard Lohse, Martin Luther´s Theology Its Historical and Systematic Development, 

(1999). Lohse redogör för Luthers tankar allmänt om dopet. Lohses bok om Luther 

använder jag i studien för att den ger mig insyn i Luthers teologiska tänkande när det gäller 
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dop. Paul Althaus, The Theology of Martin Luther, (1966). Althaus beskriver Luthers syn 

på dopet som sakrament och att människan genom dopet och tron blir rättfärdiggjord. 

Althaus redogör för hur Gud i dophandlingen ger människan löftet om syndernas förlåtelse 

för henne och dopet som det centrala av det kristna livet. 

Bengt Hägglund, Teologins historia: En dogmhistorisk översikt, (1981). I boken lägger 

författaren huvudfokus på teologiska problem som under olika tidsskeende stått i 

förgrunden. Hägglunds bok använder jag i studien för att den på ett tydligt sätt förklarar 

Augustinus (och i förlängningen Luthers) arvsyndslära. 

Sven Siléns avhandling Den kristna människouppfattningen intill Schleiermacher (1938), 

hjälper mig i studien att tydliggöra dopets nytta för människan utifrån arvsyndstanken. 

Siléns avhandling tjänar som angränsande forskning i studien. 

I min undersökning och redogörelse för den svenska kyrkohandbokens tillkomst i kapitel 

3 använder jag mig av primärkällor som utgörs av Kyrkostyrelsens beslut att inleda översyn 

och revision av den svenska kyrkohandboken-86 och vilka direktiv som låg till grund för 

översyn och revidering. Ett beslut som landade i att handboksgruppen upprättade 

dokumentet: Teologiska grundprinciper för arbetet med 2006 års kyrkohandboksgrupp.  

Dokumentet Teologiska grundprinciper använder jag i studien för att den redogör för 

bärande tankar om vad gudstjänsten ska förmedla till människan, att i gudstjänsten 

samspelar Gud och människan. Gudstjänst handlar om bön och människans möte med Gud 

och dokumentet betonar nödvändigheten av att den svenska kyrkohandboken blir ett 

instrument för att möjliggöra detta möte. Dokumentet använder jag för att det innehåller 

de grundprinciper som ligger till grund för undersökningen av processen med ny KHB.   

Svenska kyrkans utredningar 2012:2 Förklaringar till förslag, Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan, del 1, använder jag i studien för att dokumentet ger förklaringar till vad de olika 

momenten i dopgudstjänsten vill uttrycka för teologiskt perspektiv. Dokumentet. 

Arbetsgrupp kyrkliga handlingar: dopgudstjänstgruppen, använder jag i studien för att 

dokumentet redogör för vad dopet är och vilket syfte momenten i dopgudstjänsten vill 

fylla. Remissammanställning 2012 års och 2016 års kyrkohandboksförslag, använder jag 

i min studie för att det ger inblick på vilka synpunkter remisinsatserna lämnat på 

dopgudstjänstens olika moment. 
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Kommentarer: Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2016:1. 

Kommentarvolymen hjälper mig i studien att redogöra för handboksprocessen utifrån hur 

teologiska och språkliga aspekter diskuteras. 

Kyrkomötet: Kyrkostyrelsens skrivelse 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 

använder jag för att dokumentet redogör för vad dopet är och vad dopgudstjänsten bör 

uttrycka för teologi. Kommentarer till revisionsgruppens förslag: Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan del 1, ger synpunkter utifrån remissvaren på dopgudstjänstens utformning. 

I kapitel 4 använder jag främst KHB18 för att studera dopgudstjänstens olika moment och 

vilken dopteologi som uttrycks i förhållande till Luther och Hammar.  

I kapitlet 5 lyfter jag in Thomas Ekstrands artikel Kyrkohandboksförslaget och de kyrkliga 

handlingarna, (2013). I artikeln berör Ekstrand de motsättningar han menar finns mellan 

evangelisk-luthersk bekännelse och nutida kontext när det gäller synen på dop som 

förlåtelsens sakrament. Ekstrand menar att utifrån Luther är dopet en tydlig 

frälsningsinriktad handling och att dopet som förlåtelsens sakrament kan vara svårt att 

förmedla idag för att i stället tala om dopet utifrån aspekter som liv och skapelse och 

glädjen över detta. Ekstrands artikel tjänar som angränsande forskning.  

Leva i dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, (2011). 

Biskopsbrevet tydliggör Svenska kyrkans dopsyn och blir viktigt material i uppsatsens 

resultat och slutsatskapitel. Biskopsbrevet, blir betydelsefullt för min studie eftersom det 

låg till grund för handboksprocessen.  

Dop nattvard och ämbete: Grunddokument för samtal om kyrkans enhet. BEM- 

dokumentets dopmotiv låg till grund dels för kyrkohandbokens tillkomst dels utgår 

Hammar från dokumentet i sin avhandling. 

1.5 DISPOSITION  

I kapitel 1 inledning, beskriver jag uppsatsens problemformulering med tillhörande 

arbetsfrågor och syfte, vilka metoder och avgränsningar jag använder mig av, vilket 

material som ingår i min studie samt uppsatsens disposition. 

I kapitel 2 Luther och Hammars dopteologier, undersöker jag och redogör för Luther och 

Hammars dopteologier och vad som kännetecknar deras respektive synsätt. Jag undersöker 

och redogör för Luthers tolkning av arvsyndsläran hos Augustinus och Augustinus synsätt 
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på människans ärvda skuld. I kapitlet undersöker jag och redogör för olika författares 

tolkning av Luther och Luthers tankar om dopet. I kapitlet undersöker jag och redogör 

utifrån Anna-Karin Hammars avhandling på förslag till nytolkning av dopteologi utifrån 

ett trinitariskt perspektiv med utgångspunkt i Jesus dop i Jordan. Jag redogör även för 

Hammars kritik i sin avhandling mot Augustinus och Luthers arvsyndslära. Kapitlet 

avslutas med en konklusion och en fyrfältsfigur (Figur 1) över Luther och Hammars 

dopteologier. Två idelatyper, renodlad skapelseorienterad dopteologi (Figur 2) och 

renodlad frälsningsorienterad dopteologi (Figur 3). Figurer som jag anknyter till i min 

diskussion och slutsats. Kapitlet avser besvara uppsatsens första frågeställning. 

I kapitel 3 processen med ny kyrkohandbok, undersöker jag främst vilka teologiska och 

pastorala synsätt som präglat processen med handboksarbetet vad gäller dopgudstjänst och 

dop. Jag undersöker och redogör för de dokument som legat till grund för 

handboksprocessen. I kapitlet redogör jag för utgångspunkter och synpunkter som 

framkommit från arbetsgruppen som jobbade med kyrkliga handlingar och för uppsatsens 

ändamål med avgränsning till dopgudstjänstens moment. Jag beskriver processen utifrån 

utlåtanden från utsedda remissinstanser fram till att handbok-18 antogs av kyrkomötet 

hösten 2017. I kapitlet beskriver jag dels 2011 års sammanställning dels 2012 års förslag 

till KHB som sändes ut till ett stort antal församlingar i Svenska kyrkan att prövas under 

kyrkoåret 2012/2013. I kapitlet undersöker jag och redogör för 2012 års samlade 

förklaringar till förlaget med ny KHB. Huvudsyftet med att utse remissinstanser och att 

sända ut förslag till berörda församlingar var att de skulle kunna sätta sig in i 

handboksförslaget och komma med synpunkter på handboksprocessen utifrån pastorala 

och teologiska perspektiv. Jag undersöker och redogör för 2016 års samlade kommentarer 

för KHB och för remissammanställningar för 2012 och 2016. Jag undersöker och redogör 

även för Kyrkomötet: Kyrkostyrelsens skrivelse 2017:6 med riktlinjer gällande 

dopgudstjänst. I skrivelsen till kyrkomötet ges rekommendationen att dopgudstjänsten till 

sitt innehåll bör innehålla text och bön som är anpassat till dop av såväl barn som vuxna. 

Kapitlet avslutas med en konklusion. Kapitlet avser besvara uppsatsens andra 

frågeställning. 

I kapitel 4 I analys av dopgudstjänsten i KHB18, analyserar jag dopgudstjänsten i den 

svenska kyrkohandboken och vilken dopteologi som uttrycks i förhållande till Luther och 

Hammar. Kapitlet avslutas med en konklusion. Kapitlet avser besvara uppsatsens tredje 

frågeställning.   
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Kapitel 5 är uppsatsens diskussions och slutsatskapitel där jag besvarar uppsatsens 

problemformulering. 
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Kap 2 Luther och Hammars dopteologier 

I kapitlet behandlas uppsatsens första frågeställning: Vad är kännetecknande för Luthers 

respektive Hammars dopteologier? Kapitlet avslutas med en konklusion. 

2.1 LUTHER OCH DOPET SOM SYNDERNAS FÖRLÅTELSE 

Luther utgick från kyrkofadern Augustinus tankar om dopet som sakrament, att när ordet 

kommer till elementet blir det ett sakrament ”ett heligt, gudomligt ting och tecken”.4 Luther 

talar om dopets kraft som att saliggöra människan genom dopets sakrament. Dopet är till 

för att människan ska befrias från synd, död och djävul, kunna komma in i Guds rike och 

få leva i gemenskap med Gud. Luther ser dopet som en skatt som människan får till del 

genom Guds nåd. Luther betonar Ordets kombination med vattnet och Guds namn. En 

kombination menar Luther, som har verkan ”att bliva ett bad till ny födelse”.5 Att sänkas 

ner i vattnet och låta det skölja över oss för att sedan dras upp igen menar Luther visar på 

dopets kraft, den gamle Adam i människan dödas för att den nya människan ska kunna 

uppstå.6 Luther utvecklade sin dopteologi i nära samband med Paulus rättfärdiggörelselära 

i Romarbrevet 6. I dopet, menar Paulus, har människan redan blivit död och begraven med 

Kristus för att hon ska få nytt liv i Kristus, en händelse som redan inträffat enligt Paulus. 

Luther skildrar dopet som något som måste uppnås på nytt varje dag- ett dagligt dop 

där ”den gamle Adam skall dränkas”.7 

Althaus skriver i The Theology of Martin Luther, att under hela människans liv hjälper Gud 

henne fram till dopets uppfyllelse genom att den gamla människan i henne dör och den nya 

människan i henne uppstår. I dophandlingen upprättar Gud ett förbund med henne med 

försäkran om syndernas förlåtelse, en försäkran som sträcker sig genom hela hennes liv. 

Luther ställer därför dopet i centrum av det kristna livet och Luthers förståelse av dopet 

uttrycker alldeles riktigt Luthers rättfärdiggörelselära. Genom dopets sakrament är 

människan sakramental - genom sakramentet är människan renad och utan skuld i Guds 

nådiga dom. Luther menar att människan får ta del av Guds nåd och rättfärdighet i dopet.  

Dopet, skriver Althaus, är tecknet för människan som försäkrar henne om förbundet Gud 

                                                           
4 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Stockholm: Samfundet Pro fide et 

Christianismo och Verbum förlag,1985), 474. 
5 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475. 
6 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 481. 
7 ” the old Adam should be drowned”. Bernhard Lohse, Martin Luther´s Theology Its Historical 

and Systematic Development (Edinburgh: T&T Clark, 1999), 302 och” Luthers stora katekes” i 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 481. 
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vill upprätta med människan vilket Gud gör genom förlåtelse, något människan borde hålla 

fast vid i tro under varje ögonblick av sitt liv.8 

För Luther är sakramentaliteten bunden till Guds löftesord. Luther menar att dopets död 

och uppståndelse inte är någon tom symbolhandling eller ett falskt tecken. När Luther talar 

om sakramentala tecken i allmänhet och dopet i synnerhet är tecknet effektivt för den döpta 

människan oavsett vad som sker. I dopets sakrament dör den gamla människan för att 

uppstå till nytt liv. Luther menar likt Paulus i Romarbrevet 6 att syndens död och nådens 

liv inte ska förstås allegoriskt utan som verklig död och uppståndelse hos henne så länge 

det tas emot i tro så finns dopets kraft där. Luther hävdar att även om dopet tvingar bort 

synden så är det ett milt och svagt uttryck för att verkligen visa på vad dopet betyder för 

människan ”Sin and self are slain in the baptismal waters; a new person truly emerges”.9  

Luther menar att människan är benägen och har fallenhet ursprungligen från Adam för 

vrede och hat, avund, girighet och lättja och har av naturen inget gott i sig men att dopets 

kraft ger åt människan vad hon behöver för att detta bör avta. De som dock står utanför 

den Kristusgemenskap som ges i dopet har kvar dessa laster. Den gamla människan fortgår 

i sin gamla natur menar Luther, om man inte låter dopets kraft hålla tillbaka människans 

fallenhet att göra ont. När människan blivit kristen avtar den gamla människan dagligen i 

henne tills hon helt och hållet besegras. För Luther handlar dopet om att dagligen sänkas 

ner i dopets vatten för att dagligen på nytt få börja om igen.  

Luther betonar botens betydelse som han menar inte är något annat än dopet. Boten har till 

uppgift att drabba den gamla människan i syfte att möjliggöra att nytt liv ska kunna 

framträda i henne. Luther menar att människan behöver leva i boten för att kunna vandra i 

dopet. I dopet ges Guds nåd, ande och kraft i syfte att besegra den gamla människan i henne 

så att den nya människan kan träda fram och vinna styrka. Luther betonar dopets bestående 

egenskap. Även om människan skulle avfalla och synda så står alltid en väg öppen tillbaka 

för henne, allt för att människa åter ska kunna ta makt över den gamla människan i sig. 

Boten, menar Luther, ska vi se som återgång och ny ingång för människan till 

dopet. ”Boten är den andra räddningsplankan”.10 menar Luther. Dopet är att den gamle 

                                                           
8 Paul Althaus, The Theology of Martin Luther (Philadelphia: Fortpress Press, 1966), 355-356. 
9  Marie V Schrampfer, I am Baptized, I am Deified: Baptism as Theosis in Martin Luther´s 

Theology Saint Louis University, ProQuest Dissertations Publishing, (2018), 33 och Bibel 2000. 
10 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 481-482. 
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Adam i henne dör och att den nya människan i Kristus uppstår till nytt liv, ”Dopet 

innesluter boten och är ett givande av nåd”.11 

Dopet anser Luther ska rycka människan ur djävulens gap och göra henne till Guds 

egendom, i syfte att kuva och ta bort människans synd, något människan behöver öva sig i 

dagligen. Dopet ska ses som daglig klädnad som den döpta behöver gå klädd i, leva i sin 

tro och de frukter som följer av tron, lägga under sig den gamla människan och växa till i 

det nya livet. ”Ty om vi vilja vara kristna, så måste vi flitigt öva det verk, i kraft varav vi 

äro kristna”.12 skriver Luther. Luther betonar om än den som döpts faller i synd så står 

dopets dörr alltid öppen för henne tillbaka genom Guds nåd ”även om vi synda, på samma 

sätt förbliva ock alla hans skatter och gåvor sig ständigt lika”.13 

Luther ser dopets sakrament som läkemedlet mot död och som ger människan liv. Därför 

menar Luther att dopet är något för människan att stödja sig på och glädjas i när hon vållas 

av synd. Dopet försäkrar henne salighet (frälsning) och evigt liv.14 Nyttan med dopet är att 

främst döda den gamla människan i henne för att låta den nya människan få uppstå till ett 

nytt liv i Kristus.15 

Luther ser den troendes sakramentala död och uppståndelse inte bara som sin egen död 

utan som verkligt deltagande i Kristus och hans död och uppståndelse. I dopet sänks hon 

ner i dopvattnet och sluts på så sätt samman med Kristus. På liknande sätt kommer hon ur 

graven fylld med uppståndelsens liv i Kristus. Och därför kan Luther uttrycka “His death 

and resurrection are in me and I am in His death and His resurrection. Wherever His death 

and resurrection are, I am there too”.16 

För Luther handlar dopet om att skapa tro allt i enlighet med Guds löfte till människan och 

som beskrivs i Mark 16:16 ”Den som tror och blir döpt skall räddas”.17 Grunden för det 

kristna dopet är att dopet är anbefallt och instiftat av Gud i syfte att saliggöra (frälsa) 

                                                           
11 Elin Lockneus, Döpt för livet: En undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i 

Härnösands stift (Skellefteå: Artos &Norma Bokförlag,2014), 25. 
12 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 483. 
13 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 483. 
14 Lockneus,25 och ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 478. 
15 Lohse, 301. 
16 Schrampfer, 34. 
17 Bibel 2000. 
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människan. Utan tro ger dopet ingen som helst nytta för människan utan måste tas emot i 

tro för att uppnå sitt syfte.18 

I Luthers lilla katekes uttrycker Luther kanske tydligast vad dopet innebär. I fjärde 

huvudstycket: Dopets sakrament skriver Luther. 

      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.19 

Luther utvecklar denna tanke vidare med att dopet innebär att den gamla människan i oss 

genom ånger och bot ska dränkas och dö med alla sina synder för att dagligen på nytt 

uppstå som den nya människan. 

I Augsburgska bekännelsen beskrivs det som att alla människor som fötts på naturligt sätt 

efter Adams fall är födda med synd och saknar Gudsfruktan. Människan är följaktligen 

född med begär för det onda och att dopet därför är nödvändigt och det som ska rädda 

henne från undergång och evig död.20 Arvsynden, menar Luther, är inte bara frånvaro av 

den ursprungliga gudslikheten hos människan utan en faktisk eller verklig förstörelse som 

utmärker hela människan.21 

I Augsburgska bekännelsens apologi förklarar den lutherska teologen Melanchthon, 

Augustinus perspektiv på arvsynd och fördömelse med att arvsynden innebär en frånvaro 

hos människan av rättfärdighet som i sin tur leder till brist av lydelse till Gud, brist på 

gudskännedom, gudsförtröstan, brist på gudsfruktan och gudskärlek. Utebliven 

rättfärdighet hos människan, menar Augustinus, leder till ett oordnat förhållande mellan 

själens olika delar och något som innebär ett skadat tillstånd hos henne. Dock betonar 

Melanchthon att arvsynden finns kvar även efter dopet men att dopet tar bort arvsyndens 

skuld men det onda begäret hos människan finns kvar.22 Augustinus arvsyndslära kan bäst 

beskrivas som ett tillstånd som rör hela människans natur och inte bara som enstaka 

handlingar hos henne. Viljans bortvändhet från Gud och avsaknad av gudsgemenskap 

                                                           
18 Lockneus, 24-25. 
19 ”Luthers lilla katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 369. 
20 ”Augsburgska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 57. 
21 Bengt Hägglund, Teologins Historia: En dogmhistorisk översikt (Lund: Bröderna Ekstrands 

Tryckeri AB,1981), 205. 
22 ”Augsburgska bekännelsens apologi” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 99-100. 



16 
 

handlar om en negativ brist menar Augustinus, men på samma gång något som innebär 

skuld som för med sig en verklig förstörelse hos henne.23 

Grundsynden människan bär på, menar Luther, är människans bortvändhet från Gud som 

innefattar tvivlet på Guds ord och avsteget människan gör från det gudomliga budet. I 

människans bortvändhet från Gud finns intention hos henne till ont och är något, menar 

Luther, som präglar människans vilja och är outplånligt hos henne. Arvsynden är det ont 

som drabbar och rör hela människans själsfunktion.24 

2.2 LUTHER OCH AUGUSTINUS 

Mycket av Luthers arvsyndslära fann reformatorn hos Augustinus, och läran om arvsynden 

är förklaringsmodellen hur synden kom in i världen genom Adams fall. Augustinus menar 

att det vi benämner som urtillståndet vid den första människans skapelse, förfogade 

människan över friheten men att människan inte var fri i sitt handlande utan även kapabel 

att välja mellan såväl det goda som det onda. I människans frihet menar Augustinus, ligger 

potentialen för fall och den första synden har därför sin grund i människan fria vilja. Fallet 

medför menar Augustinus, människans bortvändhet från Gud och tilltalet till det onda. 

Människan mister i och med detta nådens gåva och således sin frihet att välja det goda. På 

grund av hennes förlust av nåd menar Augustinus uppkommer en förvänd ordning i hennes 

skapelse, vilja och förnuft har inte längre makt över människans lägre själskrafter utan hon 

blir delaktig i begäret, ett tillstånd hon inte själv kan förändra. Människan kan inte på egen 

hand komma ur koncupiscensen (begäret att synda) eftersom hon har det jordiska och inte 

Gud som sin viljas högsta mål.25 

Arvsynden, menar Luther, är inte bara brist på den primära gudslikheten utan en faktisk 

förstörelse som utmärker hela människans natur. Grundsynden, menar Luther, är 

människans tvivel på Guds ord och i denna bortvändhet från Gud ligger lusten för det onda, 

något som utmärker människans vilja och är oförstörbart hos henne. Människans medfödda 

förstörelse förs över mellan generationer genom naturlig fortplantning, något Augustinus 

också uttrycker. Augustinus menar att genom naturlig fortplantning mellan generationer så 

förs även det onda begäret över till nästa generation och därför är människan fången i 

begärets tillstånd. För Luther handlar arvsynden inte bara om människans relation till Gud 

                                                           
23 Hägglund, 118. 
24 Hägglund, 206. 
25 Hägglund, 115-117 
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utan om faktiskt förstörelse hos henne, något som inbegriper hela människan till såväl 

kropp som själ. Att det handlar om verklig förstörelse i människans natur blir tydligt, menar 

Luther, eftersom synden antas vara nedärvd i och med kroppslig födelse. Arvsynden är inte 

ett skuldtillstånd som tas bort i och genom dopet utan fortgår i henne tills kroppen upplöses 

i graven. Enligt Luther tas arvsyndens skuld bort i dophandlingen men samtidigt finns 

arvsynden kvar som verklig förstörelse hos den pånyttfödda människan. Resterna av synd 

hos människan är i sig själva redan synd menar Luther ”Koncupiscensen är ej blott en kraft 

som driver henne till synd, utan är själv synd”.26 Denna påtagliga syndighet, menar Luther, 

försvagas mer och mer hos henne som står under Anden, en strid mellan kött och Ande tar 

sin början redan när tron uppväcks hos henne. För Luther handlar det om att människan 

kännetecknas till sin helhet som både rättfärdig och syndare. Luther menar att synden i 

henne inte bara avtar mer och mer och att rättfärdigheten i henne växer till utan även att 

människan i sin tro på Kristi korsverk räknas till fullo som rättfärdig på samma gång till 

fullo som syndare, ”Hon är gammal människa och samtidigt en ny människa”.27 

I Sven Siléns avhandling Den kristna människouppfattningen intill Schleiermacher (1938), 

menar Augustinus enligt Silén att om arvsynden hos människan kan kännas igen med själva 

Koncupiscensen (begäret att synda) kan man fråga vilken nytta dopet som sakrament gör 

för henne? Augustinus menar att syndtillståndet kvarstår i människan även efter dopet 

eftersom själva synden ligger i det förflutna medan skuldtillståndet tas bort i dopet. 

Skulden blir således förlåten genom sakramentet.28 

Genom Kristi försoningsgärning återupprättas människans brutna gemenskap med Gud. 

Människans skuld blir förlåten och det är genom Guds nåd till människan som förlåtelsen 

utövas. Centralt för Augustinus var Paulus rättfärdiggörelselära, att människan blir frälst 

genom tron. Människans vilja är inte kapabel till det goda och således måste människans 

frälsning vara Guds verk men samtidigt, menar Augustinus, förnyas människan genom 

Guds nåd och är det skeende som leder till hennes viljeförändring. Allt för att kärleken kan 

ta plats i henne och hon frambringar det goda och således tillsammans med Gud medverkar 

till sin frälsning. Gudskärleken menar Augustinus, är utgångspunkten för frälsningen. 29  

                                                           
26 Hägglund, 117 och 205-207. 
27 Hägglund, 207. 
28 Sven Silén, Den kristna människouppfattningen intill Schleiermacher (Uppsala: Almqvist & 

Wiksells Boktryckeri AB,1938), 100-101. 
29 Hägglund, 119-120. 
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2.3 HAMMAR OCH DOPET SOM SYNDERNAS FÖRLÅTELSE 

2009 disputerade Anna-Karin Hammar, teolog och präst i Svenska kyrkan med sin 

avhandling, Skapelsens mysterium Skapelsens sakrament: Dopteologi i mötet mellan 

tradition och situation. 

Med utgångspunkt i Jesus dop i Jordan menar Hammar knyts dagens situation samman 

med traditionell fornkyrklig doppraxis, en tradition som knöt samman Jesus dop med det 

kristna dopet. Kyrkofadern Chrysostomos skriver ” så som Gud Treenig handlar vid Jesu 

dop, så handlar Gud Treenig vid alla dop”.30 Hammar menar att motivbilden med Jesus 

dop kommit i skymundan och istället framträder en doptradition kopplad till Paulus och 

Romarbrevet 6 om dopet som del i Kristus och hans död och uppståndelse. Dopet anser 

Hammar har fått fokus på rening från synd och skuld och därmed slutat uppfattas som 

mottagande av Andens gåva till människan. En uppfattning menar Hammar som stärks 

genom Augustinus arvsyndslära och behovet av att döpa barn utifrån det synsättet. Istället 

menar Hammar behöver det kristna dopet knytas samman med Jesus dop och skulle därför 

kunna ge uttryck för treenighetens närvaro i dopet och som grunden för liv.31 

Genom att flytta fokus från syndernas förlåtelse i dopet och människans bortvändhet från 

Gud till en mera trinitarisk skapelseinriktad dopteologi i interaktion med Jesus dop anser 

Hammar att dopet skulle kunna uppfattas mera som kallelse till liv i gemenskap med 

Andens skaparkraft och inspiration än som befrielse från synd. Detta menar Hammar skulle 

ta bort moraliska stötestenar och istället förstärka skapelsens samhörighet med hela 

mänskligheten. Hammar förespråkar därför en skapelseorienterad dopteologi som skulle 

kunna öka insikten hos människan om Gud som skapare, Gud som den som älskar och ger 

liv. En dynamisk gudsbild, menar Hammar, som inte skiljer ut sig från varken det 

materiella eller helt kan identifieras med det kroppsliga och jordiska. Hammars 

förhållningssätt är att en sådan teologi inte skulle ställa skapelse och frälsning i motsats till 

varandra utan skapelse och frälsning skulle kunna uppfattas som ett pågående skeende ”Det 

som varit, är och skall komma hålls samman genom kontinuiteten av en gudsnärvaro som 

skapat, skapar och kommer att skapa”.32  

                                                           
30 Anna-Karin Hammar, Skapelsens mysterium Skapelsens sakrament: Dopteologi i mötet mellan 

tradition och situation (Västerås: Edita Västra Aros,2009), 160. 
31 Hammar, 161. 
32 Hammar, 161-162. 
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Hammar berör i avhandlingen relationen döpta och icke-döpta och skiljer mellan begrepp 

som exkluderande och icke-exkluderande. Med exkluderande, menar Hammar dopets 

nödvändighet för människans delaktighet i skapelse och frälsning. Människor som inte är 

döpta saknar något som är nödvändigt för människans liv och gemenskap med Gud 

(salighet) och i värsta fall, menar Hammar, uppfattas som förtappade. Med begreppet icke-

exkluderande menar Hammar att dopet är tillräckligt för människans delaktighet i 

skapelsen och frälsningen, men dock inte väsentligt eftersom det som sker i dopet ger 

uttryck för liv och frälsning för alla människor.33 

Hammar för i sin avhandling resonemang kring två tänkbara huvudspår för tydning av 

dopets betydelse och dopkandidatens delaktighet i den världsvida kristna kyrkan. Det ena 

spåret tar sin utgångspunkt i Noaförbundet som med sin världsbild omfattar hela 

mänskligheten och hela skapelsen. Hammar betonar duvans närvaro med olivkvisten och 

regnbågen som tecknet på förbundets upprättande. Det andra spåret tar sin utgångspunkt i 

Sinaiförbundet, slavfolkets befrielse som blir gudsfolket där de döpta har uppdraget att 

hålla det ingångna förbundet med Gud levande som tjänst åt hela mänskligheten.34  

Dopet i noakidisk tolkning, anser Hammar skulle visa tydligt på den gudomliga skapelse 

som pågår i världen. Barndopet skulle med det förhållningssättet bjuda in en ny människa 

att ta plats i världen och den ständigt pågående skapelsen som vi ser här och nu. Dopet, 

menar Hammar blir tecknet för gudomlig skapelse som gäller alla människor och ger henne 

därför ett särskilt uppdrag. I dopet blir barnet utifrån ett noakidiskt förhållningssätt inte 

bara välkomnat till familjen och församlingen, utan till en livsgemenskap som vill 

manifestera gemenskap med såväl Gud som hela mänskligheten. Med utgångspunkt i 

trinitarisk skapelseorienterad teologi, menar Hammar att dopet kan jämställas med Jesus 

dop i Jordan. Vid Jesus dop visar sig Guds närvaro påtagligt i form av duvan (Anden). 

Duvans närvaro vid Jesus dop, menar Hammar, blir garanten för att skapelsen pågår såväl 

vid skapelsens början som vid Jesus dop som vid förbundsupprättandet med Noa. På 

motsvarande sätt, menar Hammar att Guds närvaro visar sig i dopet där Gud handlar, 

skapar och befriar före, under och efter dopet. Att bli döpt i denna kontext handlar om att 

                                                           
33 Hammar, 17. 
34 Hammar, 165. 
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bli välkomnad som människa i ett gudomligt skapelsesammanhang ”Här blir liv till”.35 

skriver Hammar.  

Hammar menar att en trovärdig dopteologi utifrån ett noakidiskt synsätt skulle kunna hitta 

sin motsvarighet i Olof Hartmans nattvardsbön ”uppenbara för oss ditt bords hemlighet - 

ett enda bröd och en enda mänsklighet”, som i en dopgudstjänst skulle kunna 

uttryckas ”uppenbara för oss ditt dops hemlighet - ett enda vatten och en enda 

mänsklighet”.36 

Ur ett sinaitiskt perspektiv på dopet, menar Hammar, skulle de döpta uppfattas som ett 

särskilt folk i Kristus och med ett särskilt uppdrag i den större gemenskapen - 

mänskligheten i syfte att tjäna skapelsen och hela mänskligheten för livets skull på uppdrag 

av Kristus själv. Med ett sinaitiskt förhållningssätt på dopet, menar Hammar att det skulle 

kunna visa på en annan innebörd av att i dopet vara en del av den världsvida kyrkan. 

Tillsammans med alla döpta har man istället uppdraget att vittna om Kristus och här knyter 

Hammar an till det ekumeniska BEM dokumentet, där dopet uttrycks som inlemmandet i 

Kristi kropp, med en livslång efterföljd i Kristi spår och genom dopet förenas så den döpte 

med Kristus själv, med alla döpta och med kyrkan genom alla tider. En inriktning som 

enligt Hammar kan överensstämma väl med ett icke-exkluderande synsätt på dop för 

mänsklig gemenskap med skapelse och frälsning.37 

I dopet med ett sinaitiskt förhållningssätt, menar Hammar, knyts dopkandidaten samman 

med Kristus kallad att vittna i världen med samma förhållningssätt som Jesus hade och 

som framkommer i evangelierna. Ett förhållningssätt, menar Hammar, som medför att den 

som döps kan identifiera sig med hela mänskligheten och i synnerhet de som förtrycks och 

exkluderas av mänskliga institutioner. Att döpas i ett sinaitiskt perspektiv handlar enligt 

Hammar om tillhörighet till gemenskap av gudomligt/mänskligt och med uppdrag i 

nästantjänsten. Dopet ger människan uppdraget att bära ut budskapet till hela den 

gemenskap man som döpt tillhör, budskapet om Gud som skapar, älskar och ger människan 

liv.38 

                                                           
35 Hammar, 171-172. 
36 Hammer, 170. 
37 Hammar, 173-174. 
38 Hammar, 175. 
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2.4 HAMMAR OCH AUGUSTINUS 

Hammar berör begreppet arvsynd flertalet gånger i avhandlingen. Hammar menar att 

människans fallenhet för egoism och inskränkthet i sig själv är egenskaper som går i arv 

mellan generationer och inte är omöjligt för ett nutida sammanhang att ta till sig och förstå. 

Däremot, menar Hammar, är det mindre lämpligt att hävda att barnen behöver döpas för 

att renas från synd och skuld. Hammar anser att barnet istället behöver döpas för att rustas 

i sitt möte med livets utmaningar och utrustas med ett förhållningssätt för att kunna möta 

förstörelse och nedbrytning hos andra och hos sig själv.39 

Hammar knyter an till teologisk tradition som Hammar menar kan tolkas på flera olika sätt. 

Utifrån kyrkofadern Augustinus synsätt utgörs arvsynden hos människan av närvaro av 

destruktiv makt som förorsakats av människans fria vilja och därmed menar Augustinus är 

arvsynden omöjlig att undvika för människan. Därför är och blir dopet enligt Augustinsk 

tradition det nödvändiga för människan i syfte att upphäva skulden. I Irenaeus tradition 

betonas däremot skapelsens fullbordan i Kristus. Arvsynden, menar Irenaeus, handlar om 

en skada i människans barndom som övervinns i skapelsens fullbordan i Kristus och till 

denna fullbordan är människan på väg.40 

I avhandlingen inriktar sig Hammar på tolkningen av arvsynden utifrån Augustinus och 

Luthers perspektiv, en tradition som präglat Svenska kyrkans dopteologi. Hammar utgår 

från Bengt Hägglunds tolkning av Augustinus och Luther. Hägglund uppfattar Augustinus 

som att dopet är medlet som tar bort människans nedärvda skuld med den följd att synden 

inte längre tillräknas henne. Dock kvarstår det faktiska tillståndet hos henne efter dopet, 

ett tillstånd som förorsakat en förstörelse som skadat människans natur. Enligt Augustinus 

menar Hägglund, ärver människan både skuld och förstörelse. Hägglund uppfattar 

Augustinsk tradition som att arvsynd handlar om frånvaro av Gudsgemenskap och som 

utgör en central del för destruktion. Guds nåd menar Augustinus som den framträder i 

Kristus, är människans väg till frälsning och den enda vägen till återställelse och gott 

handlande hos henne. Genom Guds nåd kommer ny vilja därför till människan och 

gemenskapen mellan Gud och människa återupprättas.41 

                                                           
39 Hammar, 182. 
40 Hammar, 182. 
41 Hammar, 183-184. 
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Hammar för ett resonemang i sin avhandling om att det är orimligt att ärva skuld för andras 

synd men att människan istället skulle ärva en ansvarssituation som ställer henne i ett 

ansvarsförhållande för vad generationer före henne utfört. Hammar menar att människan 

ärver omständigheter som generationer före henne haft inverkan på och med det 

perspektivet anser Hammar att man kan ha större förståelse för arvsyndsbegreppet även i 

vår kontext. Augustinus uppfattade ursynd (Peccatum originale) som ett arv från Adam 

som överförts mellan generationer och den förstörelse som arvsynden innefattar som 

omöjlig för människan att komma undan. Mot den bakgrunden får dopet innebörden av att 

föra människan i gemenskap med Gud i kampen för att möta egen och andras inkrökthet 

och själviskhet. Människans frälsning kan bara ske i gemenskap mellan Gud och människa 

och är omöjlig för henne att uppnå på egen hand. Hammar menar att barnet genom sin 

tillhörighet till samhället är och förblir delaktiga och ansvariga.42 

Mot bakgrund av att människan ärver ansvarssituation, menar Hammar att en trovärdig 

dopteologi i Svenska kyrkan kan utformas som ett ogillande av arvsyndsläran hos 

Augustinus och Luther. Med utgångspunkt hos Ludvig Igra, menar Hammar istället att den 

teologiska traditionen om arvsyndsbegreppet där människan framställs som född med synd 

snarare ska ses som att människan föds med ett ansvar. Igra menar att människan redan 

som liten måste lära sig skilja mellan goda och onda upplevelser. Människans hjälplöshet 

liksom hennes starka symboliseringsförmåga ligger till grund för hennes fallenhet för såväl 

gott som ont. Hammar menar att om man ser den teologiska traditionens perspektiv på 

arvsynd utifrån detta perspektiv, så görs varken Gud eller skapelsen ond utan istället sätts 

människan i ett ansvarsförhållande. Arvsynden kan ses som sökandet efter synsätt där Gud 

och människa gemensamt för kampen mot ondskan.43 

Hammar ger i avhandlingen förslag på ett inkarnatoriskt förhållningssätt till trovärdig 

dopteologi inom Svenska kyrkan. Med ett inkarnatoriskt förhållningssätt utgår Hammar 

från evangeliet om Jesus och hans relation till destruktion och förstörelse gestaltad i ljuset 

av trinitarisk skapelseteologi. Inkarnatoriskt perspektiv, menar Hammar, visar på Guds 

ständigt pågående skapelse, att Gud skapar nytt och att det onda endast kan skada det som 

först skapats gott. Med ett inkarnatoriskt perspektiv är Gud med sin närvaro sinnebilden 

för allt lidande men på samma gång genom sitt skapande deltagande i världen så bjuder 

                                                           
42 Hammar, 188-189. 
43 Hammar, 191-193. 
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Gud motstånd mot förstörelse och destruktion. Enligt Hammar blir Jesus liv, lidande, hans 

död och uppståndelse sinnebilden för Jesu deltagande i såväl motstånd som medlidande.  

Andens närvaro i dopet har till uppgift att hos människan framkalla och ge upphov till 

motstånd mot såväl människans egen som andra människors utsatthet. Dopet handlar om 

att utrusta människan med kapacitet att möta motstånd och medlidande i en ständigt 

pågående skapelse och i dopet rusta dopkandidaten för sitt möte med förstörelse och 

destruktion istället för att befria från någon ärvd skuld. Att tolka dopet utifrån Kristus och 

hans lidande, död och uppståndelse, menar Hammar att dopet kan ses som bekännelse till 

livets seger och värdighet, att dopet får bli en handling av kärlek som vill visa på 

nyskapelsens och uppståndelsens möjlighet för människan.44 

2.5 KONKLUSION 

Luthers dopteologi kännetecknar dopet som ett sakrament till syndernas förlåtelse. 

Genom dopet får människan i tron på Kristus del av Kristi liv, död och uppståndelse. 

Dopet ur ett kristocentriskt perspektiv ger dopet dess frälsningsorienterade innebörd. 

Dopet ur Luthers förhållningssätt uttrycker dopets sakramentala verksamma handling 

som förlåtelsens medel för människans ärvda synd och skuld och ger genom tron på 

Kristus del av Guds rättfärdiggörelse. 

Hammars skapelseorienterade dopteologi kännetecknas av att dopet ska ses som en 

manifestation till livet och skapelsen i stort. En teologi som tar sin utgångspunkt i både 

ett noakidiskt perspektiv som ger människan genom dopet gemenskap med Gud såväl 

som hela mänskligheten. Och ur ett sinaitiskt perspektiv som gör människan i dopet till 

ett särskilt folk i Kristus och med ett särskilt uppdrag i världen. Synsätt på dopet som 

förlåtelse och rening finns inte hos Hammar utan hon intar i stället en position med att 

dopet rustar människan för att möta mörkret i stället för att befria och förlåta. 

 

 

 

 

                                                           
44 Hammar, 195-196. 
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Figur 1: Luther och Hammars dopteologier.  
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Frälsning: 

Kristocentrisk 

(Guds folk) 

 

Frälsning: 

Verksam 

(klassisk sakramental) 

 

Fyrfältsfigur som visualiserar Luthers och Hammars dopteologier. 

Hammars skapelseorienterade dopteologi ryms inom tre fält av fyra i fyrfältsfiguren, blå 

markering. Ur ett teocentriskt perspektiv handlar dopet om att medvetandegöra 

människan om Gud som skapare och att dopet rör mänskligheten i stort, ett perspektiv 

som knyter an till Hammars noakidiska förhållningssätt. Dopets kristocentriska 

perspektiv uttrycker att i dopet rustas människan med ansvar och tillsammans med 

Kristus möta motstånd mot det destruktiva, ett perspektiv som går att knyta till Hammars 

inkarnatoriska förhållningssätt på dopet. Ur ett kristocentriskt perspektiv blir människan 

genom dopet ett särskilt folk i Kristus och med ett särskilt uppdrag, aspekter av Hammars 

sinaitiska tolkning av dopet. Ur ett skapelseorienterat perspektiv blir dopet en icke-

verksam handling och mer symbolisk utifrån Hammars förhållningssätt, eftersom 

människan inte behöver dopet enligt Hammar som ett förlåtelsens medel. 

Luthers frälsningsorienterade dopteologi ryms inom tre av fyra fält i fyrfältsfiguren, röd 

markering. I Luthers förhållningssätt handlar dopet ytterst utifrån ett kristocentriskt 

perspektiv, Kristus är genom sitt liv sin död och uppståndelse, dopets centrum. Dopets 

kristocentriska perspektiv uttrycker att i dopet sker människans rättfärdiggörelse. Dopets 

teocentriska perspektiv kommer till uttryck genom att allt som sker i dopet sker genom 
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Kristus. Dopets sakramentala verksamma medel visar på Guds nåd till människan som 

den handling som renar från arvsyndens skuld.  

För att förtydliga dopets skapelse respektive frälsningsorienterade perspektiv kan man 

dela in dopet i två idealtyper. 

Figur 2: Renodlad skapelseorienterad dopteologi. 
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Teocentrisk. 

(mänskligheten) 

Skapelse. 

Icke verksam. 

(symbolisk) 

 

Figur 3: Renodlad frälsningsorienterad dopteologi. 
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Kap 3 Processen med ny kyrkohandbok 

I kapitlet behandlas uppsatsens andra frågeställning: Vilka teologiska och pastorala 

synsätt på dopet har präglat processen med KHB18? Kapitlet avslutas med en 

konklusion. 

I kapitlet undersöker jag utifrån dokumentet Teologiska grundprinciper,2012 och 2015 

års förslag till KHB, förklaringar till förslag och remissyttranden aspekter av frälsnings- 

respektive skapelseorienterad dopteologi främst i dopgudstjänstens moment: 

samlingsord, tydningsord/inledningsord, tackbön, befrielsebön, dopbön samt förbön.  

3.1 BAKGRUND 

Den svenska kyrkohandboken blev i slutet på 1990-talet föremål för översyn och 

revidering. Bakgrunden till översyn och revidering låg dels i behovet av språklig 

anpassning till Bibel 2000, dels utifrån behovet av uppföljning av de stora antal motioner 

som lämnats till kyrkomötet från 1987 och framåt samt behov att anpassa KHB till 

dåvarande kyrkoordning (KO). Översynen sköts dock på framtiden fram till april 2006 

när arbetet med ny KHB åter tog fart. Tre viktiga grundfrågor sattes upp för behovet av 

översyn. Dels nödvändigheten av att anpassa KHB till Bibel 2000, dels kyrkorättslig och 

anvisningsmässig anpassning till KO samt bearbetning av liturgisk utformning i 

gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna i syfte att finna ett mera inkluderade språk. 

Processens första etapp landade i reflektionsdokumentet Teologiska grundprinciper för 

arbetet med 2006 års kyrkohandboksgrupp.45 

3.2 TEOLOGISKA GRUNDPRINCIPER 

Den bärande tanken på gudstjänst menar handboksgruppen har utgångspunkt i den 

gemenskap som skapades i och runt Jesus och de människor som följde honom. I och 

kring denna krets av människor uppkom sammankomster, såväl temporära som 

permanenta möten med människor med helt olika livsförhållanden. Redan i gruppen av 

människor kring Jesus framträder det som handboksgruppen menar blev kyrkans ordo. 

Möten och sammankomster som befriade människor i sina möten med Jesus. Människor 

fick nytt liv och i sin förkunnelse manade Jesus till kamp för det goda med kärleksbudet 

som mönsterbild, en process som fick sin slutliga bekräftelse genom Jesu lidande, död 

                                                           
45 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Del 1, Svenska kyrkans 

utredningar 2012:2 (Uppsala: Svenska kyrkan, 2012), 10-12. 
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och uppståndelse. Ett händelseförlopp som fortgår i den kristna gudstjänsten och som 

tydligt kan kopplas till dopgudstjänsten. Det som skedde genom Kristus förlöser och ger 

liv åt människan. I gudstjänsten menar handboksgruppen gestaltas samma kristna 

grundrelation, relationen till Gud, relationen människor emellan och med skapelsen och 

relationen varje människa har till sig själv och sitt inre.46 

KHB, menar handboksgruppen, bör föreslå en form som förbinds med såväl ekumeniskt 

som världsvitt gudstjänstfirande och föreslå texter och böner som i uttryckssätt varierar 

men som såväl i innehåll som i teologi vilar i det centralt kristna. Varje gudstjänst, menar 

handboksgruppen, måste därför innehålla pluralism vilket också framträder i 

dopgudstjänsten i syfte att varje enskild människa ska få möjlighet till utrymme för sitt 

eget perspektiv och den egna livserfarenheten. I detta möts människans liv och kyrkans 

budskap i en föränderlig process.47 

I revisionsarbetet betonar man att den gemensamma bönen i gudstjänsten ska leda till att 

alla människor bjuds in som lemmar i Kristi kropp men kan samtidigt, menar 

handboksgruppen, inte ständigt vara bön som helt och hållet överensstämmer på varje 

enskild individ. På samma gång, menar handboksgruppen, ska bönen i sina formuleringar 

ge utrymme för varje människas livssituation och hennes förbindelse med Gud. 

Bönemomenten i KHB behöver på så sätt utformas menar man från revisionsgruppen så 

att bönen ger rymd åt människan att i sin livssituation kunna finna öppningar så att bönen 

blir av betydelse för henne.48 

Dopgudstjänst är den gudstjänst som blir av genom människans förändrade livssituation 

och något hon själv tar första steget till. Ordningen för dopgudstjänsten i KHB bör därför 

alltid vid dessa tillfällen, menar handboksgruppen, kännetecknas av en inkluderande 

karaktär och ett inkluderande språk. KHB ska därför, menar man från handboksgruppen, 

tillhandahålla hjälpmedel och sätta ramar som fungerar för att gemensamt bygga 

gudstjänst utifrån en fast kristen grund och med uttryck som skapar öppningar för 

människan till sin egen livstolkning. På samma gång, menar handboksgruppen, måste de 

som samlas till gudstjänst få komma till sin rätt så att den egna samhörigheten blir tydlig 

och väsentlig på samma gång som att atmosfär, ord och yttre förhållanden görs 

                                                           
46 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, 11. 
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten (Hämtad 2019-02-05).   
47 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, 12-13. 
48 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, 13. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten
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tillgängliga så att varje enskild människa känner sig bemött med aktning för den egna 

aspekten. Sedan KHB86 har det skett förskjutningar, menar handboksgruppen, både 

socialt och teologiskt i kyrka och samhälle vilket medfört nyformuleringar av underlag 

för dopgudstjänsten. ”Grundläggande människosyns- och gudsbildsfrågor behöver 

bearbetas i vidare kretsar än kyrkohandboksgruppen, för att så småningom leda fram till 

formuleringar som är realistiska och hållbara både som uttryck för trohet mot kyrkans 

teologiska tradition och för det samhälle vi lever i”.49 

I gudstjänsten möts människor med sina olikheter och behov och gudstjänsten får aldrig 

ställa grupper mot varandra menar handboksgruppen utan måste ge utrymme åt 

människan som individ att möta Gud och varandra och grunden för att se varandras 

behov på ett djupare plan. Ett perspektiv som är omöjligt, menar handboksgruppen, att 

åstadkomma genom någon språklig utformning. Därför anser handboksgruppen att 

ordningen för gudstjänsten i allmänhet och dopgudstjänsten i synnerhet behöver utgöras 

av en ordning avsedd att gälla alla och inte för någon särskild grupp av människor. 

Genom böner och texter och med en tillgänglig språklig utformning menar 

handboksgruppen att KHB ska erbjuda liturgiskt material som gör sig tillgängligt för 

såväl barn och unga som för vuxna och äldre.50  

3.3 BISKOPSBREVET OCH BEM 

Dopet har enligt biskopsbrevet Leva i dopet, en särskild ställning bland de kyrkliga 

handlingarna eftersom dopet är ett sakrament instiftat av Gud och den handling där 

människan får ta del av Kristus, hans liv, död och uppståndelse. I revisionsarbetet av 

dopgudstjänsten betonas vikten av att stärka dopets teologi och dopgudstjänstens 

betydelse. I revisionsarbetet betonas särskilt de nio dopmotiv som biskoparna lyfter fram 

i biskopsbrevet, Leva i dopet: Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och 

församlingar (2011). De dopmotiv biskoparna lyfter i biskopsbrevet tydliggör dopets 

innersta innebörd som delaktighet i Jesu liv, död och uppståndelse.51 

I processen till ny KHB har även det ekumeniska dokument BEM (Baptism, Eucharist 

and Ministry) och Svenska kyrkans svar på dokumentet som antogs av kyrkomötet 1985 

                                                           
49 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, 22-23. 
50 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, 25. 
51 Leva i dopet: Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (Uppsala: 

Ineko Tryck & Produktion,2011), 18. 
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legat till grund för handboksprocessen. I revisionsarbetet har hänsyn tagits till BEM- 

dokumentets fem dopmotiv.52  

3.4 ARBETSGRUPP KYRKLIGA HANDLINGAR 

Under handboksprocessen utsågs arbetsgrupper som specifikt fick i uppdrag att jobba 

med de kyrkliga handlingarna. Arbetsgruppen för kyrkliga handlingar 2011 och med 

fokus på dopgudstjänsten hade också BEM-dokumentet (Dop, nattvard och ämbete) som 

utgångspunkt och vad som krävs för att dopgudstjänsten ska vara en dopgudstjänst enligt 

BEM-dokumentet. Med utgångspunkt i BEM och vad som fordras för dopgudstjänst är 

dels skriftens förkunnelse om dopet, dels nedkallande av helig Ande, dels avsägelse av 

det onda, bekännelse och tro på Kristus och den heliga treenigheten, att dopet sker i 

vatten och ett klargörande att den som döpts erhållit ny identitet som Guds söner och 

döttrar och som kyrkans medlemmar kallade att vittna om evangeliet. Arbetsgruppen 

förtydligar dopets mening med att barnet är Guds barn både före, under och efter dopet 

och att detta också ska uttryckas i dopet. Barnet som skapat och älskat av Gud och att i 

dopet iklädes barnet Kristus. Dopet är att födas på nytt genom helig Ande och vatten. 

Efter dopet är barnet ämnat att leva i gemenskap med Kristus och ett liv i kyrkans 

gemenskap. Dopet är och blir förbindelsepunkten för Guds outgrundliga kärlek till 

människan.53  

Arbetsgruppen kyrkliga handlingar räknar upp några motiv för att tydliggöra vad dopet 

är. Dopet är iklädandet av Kristus, inlemmandet i Kristi kropp och syndernas förlåtelse. 

Epifania av Guds skapande och frälsande kärlek samt att Gud i dopet visar vad 

människan redan har i Kristus, att människan i och med dopet kan se på sig själv på ett 

nytt sätt och att dopet således gör skillnad för människan. Arbetsgruppen har också i sitt 

arbete haft tydlig utgångspunkt i berättelsen om Jesus dop, en utgångspunkt som varit 

vägledande och klargjort dopet. Arbetsgruppen lyfter betydelsen av hur de första kristna 

såg sina egna dop i ljuset av Jesus dop. Främst genom ekumeniska sammanhang och 

ytterst kanske genom ortodoxa kristna har en trinitarisk insikt av Jesus dop blivit 

                                                           
52 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, Svenska kyrkans 

utredningar 2012:2, 32. 
53 Arbetsgrupper kyrkliga handlingar, reflektion dopgudstjänstgruppen, juni 2011, 1. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten (Hämtad 2019-02-05). 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten
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uppenbar som till skillnad mot protestantiskt synsätt på dopet sett ur johannesisk 

synvinkel reducerat Jesus dop till ett omvändelsedop.54 

Dop och medlemskap ses som naturligt hos arbetsgruppen kyrkliga handlingar eftersom 

dopet sedan 1996 ger medlemskap i Svenska kyrkan. Arbetsgruppen uttrycker att dopet 

ska spegla delaktighet i hela den världsvida gemenskapen och att dopet således är ett dop 

i Kristus. Arbetsgruppen lyfter betydelsen av att barnet som ska döpas ses som subjekt 

med utgångspunkt i berättelsen om när Jesus välsignar barnen. Att namnfrågan kommer 

tidigt i dopgudstjänsten handlar enligt arbetsgruppen kyrkliga handlingar om att 

tydliggöra barnet som individ för att sedan använda barnets namn i momenten: tackbön, 

befrielsebön, dopbön och förbön.55 

Arbetsgruppen kyrkliga handlingar lyfter befrielsebönens syfte med att det onda är en del 

av de mänskliga villkoren och att det finns en längtan hos föräldrar att barnet ska skyddas 

från det onda men även en förväntan att genom dopet få kraft att inte själv bidra till att 

det destruktiva i världen ökar. Arbetsgruppen menar att destruktivitet är verklighet och 

människans potential för såväl gott som ont finns i henne och därför ska dopet ses som en 

sammanhängande händelse. Det krävs dels nyfödelse, en möjlighet som ges åt människan 

i dopet, dels att ständigt leva i sitt dop. Dopet är löftet att Jesus Kristus är med människan 

i allt och i dopet ikläds den döpta människan Kristus och utrustas så för sitt möte det 

onda.56 

I arbetsgruppen kyrkliga handlingars syn på dopbön utgår man med perspektiv från den 

världsvida kyrkan där många dopordningar har momentet med dopvattnets välsignelse 

som innehåller både anamnes- det frälsningshistoriska skeendet hur skapelsens Ande 

svävade över vattnet, Noas räddning undan vattnet, Israels räddning genom Röda havet, 

Jesus dop i Jordanfloden, Jesus död och uppståndelse och Epikles- nedkallande av Anden 

att dopvattnet blir reningens och pånyttfödelsens vatten för människan.57 

3.5 FÖRKLARINGAR TILL FÖRSLAG 2012 

I förslaget till ny KHB12 betonas under de kyrkliga handlingarna vikten av att se de 

kyrkliga handlingarna likt den allmänna gudstjänsten som en helhet. I dopgudstjänsten 

                                                           
54 Arbetsgrupp kyrkliga handlingar, 2. 
55 Arbetsgrupp kyrkliga handlingar, 2-3. 
56 Arbetsgrupp kyrkliga handlingar, 4. 
57 Arbetsgrupp kyrkliga handlingar, 8. 
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ska dopmotiven stärkas i de moment som ingår i dopgudstjänsten. I revisionsarbetet med 

de kyrkliga handlingarna har en viktig utgångspunkt varit avvägning mellan kyrkans 

identitet och liturgins relevans. Redan i processen med KHB86 gavs uttryck åt att finna 

en jämnvikt mellan dessa båda fält. 

           Med identitet menas att liturgin skall uttrycka kyrkans 

             trosinnehåll på ett klart och begripligt sätt utan att därför 

             bli torrt läromässigt. Med relevans menas anknytningspunkterna 

             för liturgin i människornas vardagstillvaro. Utan en rätt balans 

             mellan dessa två kan liturgin inte innebära ett möte mellan det 

             himmelska och det jordiska, mellan Gud och människan.58 

I förslaget till KHB betonas att förkunnelsemomentet i dopgudstjänsten ska utgöras av ett 

doptal som ska vara ett fast moment. Skälet till att doptalet ska vara ett fast moment 

motiveras utifrån att doptalet ska tydliggöra och anknyta till vad som sker i dopet och 

man vill i och med det förankra vad som sker i dopgudstjänsten och att dopet handlar 

om ”Guds tilltal och handling, i varje livssammanhang”.59 

Förbönsmomentet är ett fast moment i dopgudstjänsten med angivna eller alternativa 

formuleringar. I KHB förslaget finns också förslag till sjungen förbön och är således nytt 

i jämförelse med KHB86.60 

I förslag till KHB12 till remissinstanserna föreslås att en enda ordning för dopgudstjänst 

bör finnas. För dopgudstjänstens del handlar det om att gudstjänstens ordning ska följa 

Svenska kyrkans dopteologi som den uttrycks i biskopsbrevet Leva i dopet: Brev från 

biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2011).61 

3.6 2012 ÅRS FÖRSLAG TILL DOPGUDSTJÄNST 

Efter klockringning ges förslag på att inleda dopgudstjänsten med momentet: 

Samlingsord ” I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” med en följande 

del ”vi är samlade för att”, allt för att betona den glädje och gåva som ryms i dopet. 

Därefter föreslås bibelläsning antingen ur Mark 10 evangeliet om Jesus och barnen (vid 

dop av barn) eller berättelsen från Luk 4 om Jesus i Nasarets synagoga (vid dop av unga 

                                                           
58 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2012:2, 99. 
59 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2012:2, 101. 
60 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2012:2, 101. 
61 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,2012:2, 99. 
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eller vuxna). Båda texterna är berättande texter som betonar Jesus möte med människor. 

Hos Markus ställs barnen i förgrunden för tro och i Lukasberättelsen är Jesus predikan 

om nåd och befrielse för människan kärnan i evangelietexten. Evangelietexten om Jesus 

och barnen har motivbilden utifrån Jesus ord och handling om Jesus önskan att barnen 

ska få komma till honom en text som traditionellt berättigar dop av barn. 

I momentet bön (tackbön) ryms namnfrågan till föräldrarna (eller dopkandidaten). 

Namnfrågans syfte är att tydliggöra människans identitet och namnets tydliga koppling till 

att höra ihop med dopet. Momentet tackbön vill uttrycka föräldrarnas tacksamhet men 

också ge uttryck för tankar inför framtiden. Bönen berör i stort skapelseperspektivet och 

ger uttryck för livet och skapelsen.62 Momentet befrielsebön var ett nytt moment i KHB86 

dock med lång tradition tillbaka till katekumenatets kallelsebön och avsägelse av djävulen 

och det onda (abrenuntiation). Tackbönens placering innan momentet befrielsebön vill 

betona Guds gränslösa kärlek till människan. Teologiskt vill momentet befrielsebön betona 

människans delaktighet i syndens realitet och därtill människans behov av befrielse och 

frälsning i Jesus Kristus. I bönen ligger ett frälsningsperspektiv med bön om beskydd och 

befrielse från mörkret. I förslaget finns även möjlighet till handpåläggning, ett moment 

som vill ge uttryck för ”tron på Guds räddning och beskydd”.63 

Förslaget till befrielsebön två fanns tematiskt redan i KHB42 med utgångspunkt från Ps 

121:8 med bön om att den döpta bevaras av Gud. Syftet med momentet befrielsebön är att 

det vill uttrycka dels bön om räddning (frälsning) från allt ont dels räddning (frälsning) 

från brustenhet och mörker samt befrielse från mörkrets makt och att människan ska 

bevaras i Guds kärlek. Bönen som har ett tydligt frälsningsperspektiv avslutas med 

korstecknande som vill påminna om människans kallelse att vara Kristi lärjunge.64 

Därefter följer momentet tydningsord: I förslaget placerat strax innan ett av de centrala 

momenten i dopgudstjänsten läsningen ur Matt 28:19 befallningen att gå ut och döpa. 

Tydningsordets syfte i förslaget till KHB vill uttrycka dopets mening och innebörd och 

har tydlig koppling till dopmotiven i biskopsbrevet, Leva i dopet: Biskopsbrevet till 

Svenska kyrkans präster och församlingar. I momenten tydningsord, dopbön och förbön 

uttrycks flertalet teologiska aspekter. Dopet kan tydligt kopplas samman med ett 

                                                           
62 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2012:2, 102-104. 
63 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2012:2, 104. 
64 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2012:2, 104-105. 
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skapelseperspektiv och hur ett nytt liv framträder och relatera livet och skapelsen i stort 

till Gud som skapare. Dopet som gåva och glädje uttrycks. Gemenskapstanken återfinns i 

tydningsord och dopbön och hur dopet relaterar till ett frälsningsperspektiv kommer till 

uttryck genom att i dopet förs människan till gemenskap med Gud som den som möter 

henne med nåd och räddning. Vattnets betydelse lyfts fram i dopbönen, dopets vatten gör 

att människan får ta del av Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Dopet har även 

en gränsöverskridande karaktär att i dopet bli ett med Kristus. Dopet symboliserar även 

liv och löfte från Gud med löftet om ett liv som aldrig dör, tydliga aspekter av dopet som 

frälsningshandling. Dopet handlar om att den döpta människan blir en del av kyrkans 

gemenskap och får ta emot helig Ande. Dopet har även ett sändningsperspektiv, i dopet 

ges uppdraget att leva i dopet i tjänst åt sin nästa och världen.65 

Ett fast moment i dopgudstjänsten är alltid läsning ur Matt 28:19, om kyrkans uppdrag att 

gå ut och döpa. I förslaget till KHB12 finns ett utökat antal förlag till bibeltexter att läsas 

vid dopgudstjänsten, allt i syfte att ge bredd och djup åt de dopmotiv som gestaltas i 

gudstjänsten. Bland de läsningar som föreslås är texter från Ps 139:13-16 och Jes 43:1-3, 

texter som vill beskriva skapelseperspektivet och som visar på hur Gud är med 

människan oavsett vad som händer under livet.66 Alternativa texter är textavsnittet från 

Mark 1:9-11, som talar om Jesus dop. Dopet som syndernas förlåtelse liksom att Anden 

ges som gåva i dopet är alternativa texter från Apg 2:38. Dopmotivet att dö och begravas 

med Kristus för att få nytt liv i Kristus och förenas med honom är textavsnitt från Rom 

6:4-5. Text från 1 Kor 12:12-13 att den som döps med en och samma Ande också hör till 

en och samma kropp i Kristus. Sambandet med Kristus betonas också i Gal 3:27-28. 

Titus 3:4 - 5, talar om Gud nåd till människan och hur Gud genom sin barmhärtighet 

räddar människan med ”det bad som återföder och förnyar genom den heliga Anden”.67  

Utifrån denna översikt av alternativa texter att läsas i samband med dop konstaterar 

revisionsgruppen att flertalet dopmotiv och alternativa böner endast uttrycker explicit 

dopet som medel för syndernas förlåtelse. Dock påpekas att flertalet texter istället talar 

om Guds nåd till människan genom frälsningsverket på korset som är förutsättningen för 

syndernas förlåtelse.68 

                                                           
65 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2012:2, 105-106. 
66 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2012:2, 106-107. 
67 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2012:2, 106-107. 
68 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2012:2, 107. 
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Trosbekännelsen i dopgudstjänsten är den apostoliska trosbekännelsen som har sin 

historiska bakgrund som dopbekännelse. I förslaget ges rekommendation till 

trosbekännelsens inledning som en del av kyrkans gemensamma bekännelse tillsammans 

med den världsvida kyrkan.69 I förslaget till KHB12 föreslås en annan ordning på 

momenten dopbön och trosbekännelse i gudstjänsten. Tvärtom till KHB86 föreslås i 

förslaget till KHB12 att dopbönens placering ska leda vidare fram till själva 

dophandlingen och ska således komma efter trosbekännelsen i syfte att betona 

dophandlingen som gudstjänstens centrum. Dopbönens syfte och innehåll vill uttrycka 

tacksägelse till Gud för dopet som både gåva, löfte och källa till människan. Två av 

dopbönerna uttrycker bön om helig Ande (epikles) medan en dopbön uttrycker 

tacksägelse till Gud som kommer människan till möte med sitt ord och sin Ande.70 

Momentet förbön: I förslaget till KHB12 anger tre alternativa förböner men även med 

möjlighet till fri formulering av förbönen. Nytt i KHB förslaget är möjlighet till sjungen 

förbön i syfte att stärka lovsångsperspektivet i dopgudstjänsten. Två av de alternativa 

förböner som förordas är böner riktade till dop av barn medan den tredje alternativa 

förbönen riktar sig till dop av unga eller vuxna. Innehållsmässigt berör förbönerna 

tacksamhet över att dopet skett, att dopkandidaten får möjlighet till fördjupning i tro och 

att den som döpts nu i och med dopet står under församlingens förbön. Momentet 

sändning: Vill med sitt perspektiv i dopgudstjänsten syfta till att dopet inte ska ses som 

en händelse som sker här och nu utan att dopet sträcker sig genom hela människans liv. 

Momentet välsignelse: Avslutar dopgudstjänsten och återges i förslaget såväl som i 

traditionell översättning såväl som enligt Bibel 2000. Sändningsordet är i KHB förslaget 

ett fakultativt moment som vill ge uttryck för det löfte Gud ger åt människan i dopet, 

dopet som välsignelse och kärlekshandling från Gud.71 

3.7 REMISSAMMANSTÄLLNING 2012 ÅRS FÖRSLAG 

I maj 2014 sammanställdes remissyttranden angående förslag till KHB12. Synpunkter 

från remissinstanserna handlade då främst om dopgudstjänstens struktur men även dess 

teologiska innehåll och språkliga uttryck uppmärksammades. Momentet tydningsord 

uppfattades dock som en bra benämning eftersom det förtydligar dopets teologi. 

Synpunkter fanns även på momenten tydningsord-doptal där sammanhanget upplevs som 

                                                           
69 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2012:2, 81 och 107. 
70 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2012:2, 108. 
71 Förklaringar till förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2012:2, 108-109. 
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oklart när dessa två moment ligger så pass nära varandra i förslaget till dopgudstjänst. 

Doptalets fasta moment upplevs hos en del av remissinstanser som positivt medan andra 

remissinstanser menar att doptalet ur pastoral synpunkt ibland kan vara ett direkt 

olämpligt moment. 

Flertalet remissinstanser uppmärksammar i remissvaren avsaknad av ett förstärkt 

förlåtelseperspektiv specifikt i dopbönerna med temat syndernas förlåtelse. Remissvaren 

pekar på att aspekten av försoning och synd och således ett frälsningsperspektiv på dopet 

behöver förstärkas. Utifrån remissvaren framkommer att förlåtelseperspektivet behöver 

stärkas och lyftas fram i dopgudstjänsten, att dopet som sakrament ger människan livslång 

delaktighet i syndernas förlåtelse, en aspekt av frälsningsorienterad dopteologi som 

behöver betonas mer i dopgudstjänsten. 

Remissvaren pekar även på att momentet befrielsebön blundar för ondskans realitet och 

perspektivet om dopet som tillhörighet till Kristus behöver således förstärkas. 

Befrielsebönen om brustenhet behöver förstärkas, en remissinstans menar att vi lever i en 

brusten värld men att räddningen (frälsningen) från ondskan kan formuleras på annat sätt. 

Det framkommer i remissvaren att det finns en avsaknad av formuleringen skriv 

hans/hennes namn i livets bok i det första av förslagen till befrielsebön, något man menar 

visar på den förskjutning som skett från påskens händelser med död och uppståndelse till 

julens budskap om inkarnation och närvaro. 

I remissvaren betonas det som positivt att flera alternativa bibeltexter anges i 

handboksförslaget. Bland remissvaren framkommer det även att man i dopbönerna saknar 

epikles (nedkallande av den heliga Anden).72  

3.8 2015 ÅRS FÖRLAG TILL KHB16 OCH REMISSAMMANSTÄLLNING 

2015 års förslag till dopgudstjänst inleds med momentet samlingsord: En markering att 

dopet sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn i syfte att ge sammanhang 

åt dopgudstjänsten och att dopet sker i den treenige gudens namn. Ytterligare fördjupning 

av dopet sker i förslag till KHB16 med fasta alternativa inledningsord. Inledningsordets 

syfte är att ge teologiskt sammanhang för dopet dock utan att ge en grundlig framställning 

av dopets teologi. Dopgudstjänstens inledning har särskilt diskuterats i tio församlingar 

                                                           
72 Remissammanställning om 2012 års kyrkohandboksförslag, 35-36. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten (Hämtad 2019-02-04). 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten
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som fick i uppdrag att pröva en bearbetad dopgudstjänst 2014. Ur ett pastoralt perspektiv 

betonade flera av dessa församlingar svårigheten att i början av dopgudstjänsten på ett 

omfattande sätt beskriva dopets teologi och därför bör dopgudstjänsten ses som en helhet 

och dopets teologi och innebörd fördjupas och gestaltas genom hela gudstjänsten. Dopets 

teologi bör framträda såväl i bibeltexter som i doptal och den kristologiska aspekten bör 

tydliggöras framförallt i momenten befrielsebön och dopbön. Momentet med namnfrågan 

kommer tidigt i gudstjänsten och som inledning till momentet tackbön i syfte att barnet ska 

ses som subjekt men även som uttryck för människans identitet kopplad till tackbönen och 

inte som tidigare förslag med koppling till momentet befrielsebön.73 

I maj 2016 avslutades remisstiden för 2015-års förslag till KHB16. Förslaget var ett 

bearbetat förslag både utifrån kyrkohandboksrevisionens uppdrag, utifrån remissomgång 

2006, utifrån förslag till KHB12, församlingarnas försöksverksamhet 2012/2013 samt 

synpunkter utifrån inkomna remissvar 2014. Remissvaren 2014 pekade på att 

församlingarna upplevde i förslag till KHB12 att dopgudstjänsten saknade både rytm och 

struktur något som nu förbättras i och med 2015 års förslag till KHB16 genom dess 

möjlighet till större valfrihet vad gäller böner och bibeltexter. Dock betonades risken med 

valfrihet utifrån att flera olika textalternativ anges med följd att dopgudstjänsten där en 

central teologi som syndernas förlåtelse och dopet som frälsningsorienterad handling inte 

berörs i gudstjänsten. Utifrån denna synpunkt uppmärksammas att dopgudstjänstens 

ordning bör ses över så att dopets teologi får prägla hela dopgudstjänsten.74 

Ett av underlagen i förslag till KHB12 och KHB16 har varit biskopsbrevet Leva i dopet: 

Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Dopets särställning 

påtalas eftersom dopet är ett sakrament där människan får del av Kristus och hela hans liv 

och att människan i och med dopet blir en del av Kristi kropp.75 

Befrielsebön två har omarbetats mellan förslag till KHB12 och KHB16 utifrån att ordet 

brustenhet uppfattades bland remissvaren dels som beteckning för strukturell synd, dels 

som något individuellt. Utifrån den aspekten har befrielsebön två granskats både språkligt 

                                                           
73 Kommentarer: Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, Svenska kyrkans utredningar 

2016:1, 93. 
74 Remissammanställning om 2012 års kyrkohandboksförslag,83-85. 
75 Kommentarer: Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, Svenska kyrkans utredningar 

2016:1, 91-92. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten (Hämtad 2019-02-

05). 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten
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och teologiskt sedan 2014. Ordet brustenhet uppfattas olika utifrån vilken generation man 

tillhör. Bland yngre generationer uppfattas brustenhet som liktydigt med ondska. 

Befrielsebönen har således bearbetats för att tydliggöra dess strukturella betydelse.76 I 

omarbetningen av befrielsebön två har hänsyn tagits till ovan nämnda synpunkter, att ordet 

brustenhet uppfattades i remissvaren som strukturell synd och likvärdigt med ordet 

bortvändhet i förlåtelsebön ett i högmässan. Således har befrielsebön två ändrats i sin 

inledning från mörker och brustenhet till helar världens brustenhet. Övriga synpunkter 

som framkommit i remissvaren och som tagits i beaktan är att ordet mörker inte bör 

användas som bild för ondska. Således har bönens kristologiska aspekt och dopet som 

frälsningsmedel för människan stärkts något som redan fanns med i KHB86 med 

beteckningen ” Jesus Kristus den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans 

lärjunge”.77 

Momentet dopbön: I remissvaren betonas det som positivt att begreppet synd finns med 

men att de tre dopbönerna ändå uttrycker olika aspekter av dopet. Dopbön ett har ett mera 

skapelseorienterat perspektiv och talar inte om dopet som syndernas förlåtelse (Att du i 

dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv) medan dopbön två (Får ta 

emot dopet till syndernas förlåtelse) och tre (Tack för att dopet ger syndernas förlåtelse) 

har tydlig inriktning på dopet som frälsningsrelaterad handling.78 

I remissammanställningen påpekas att dopbönerna har olika inriktning och fokus utifrån 

andra aspekter av dopet. Dopbön ett och tre saknar välsignelse av vattnet medan dopbön 

två inte nämner dopkandidatens namn. Därför betonas det från remissinstanserna 

nödvändigheten av en dopbön som rymmer alla ovan nämnda aspekter. Det framkommer 

även i remissvaren att det saknas en tydligare bön om Anden. Aspekten om 

gudsfolkstanken saknas i dopbönen samt att dopet ger del i kyrkans gemenskap. I 

remissammanställningen ges förslag på att dopbönen bör innehålla tema som spänner 

mellan skapelse och uppståndelse. Dopbönerna upplevs utifrån remissvaren mera som 

                                                           
76 Remissammanställning om 2016 års kyrkohandboksförslag, 88. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten (Hämtad 2019-02-04). 
77 Kommentarer: Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, Svenska kyrkans utredningar 

2016:1, 94. 
78 Remissammanställning om 2016 års kyrkohandboksförslag, 90-91. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten
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tackböner och från remissinstanserna föreslår man ändring av ordet tack till ” sänd ditt ord 

och din Ande”.79  

3.9 2017 ÅRS DOKUMENT 

I maj 2016 avslutades remisstiden för förslag till KHB16, en process som i stort sträcker 

sig mellan 2006 - 2017.80 Naturlig utgångspunkt i processen till ny KHB har varit KHB86 

eftersom processen till ny KHB i stort handlar om ett fortlöpande sammanhang med 

församlingens gudstjänstfirande. Mycket av innehållet i KHB86 har bevarats antingen i 

obearbetad eller bearbetad form. Parallellt med processen till ny KHB har ombearbetning 

av KHB86 pågått vid sidan om.81 

I utformning av dopgudstjänst i den nya KHB föreslår revisionsgruppen att momentet 

inledningsord ska vara ett fast moment i gudstjänsten men med möjlighet till variation 

utifrån KHB:s förslagets angivna texter. Inledningsord ett har genomgått både innehållslig 

och språklig omarbetning. Inledningsord två har i förslaget till KHB16 ersatts med ett nytt 

inledningsord med en fördjupad aspekt på försoningsperspektivet.  

Befrielsebön två var kontroversiellt i förslaget till KHB12 och har således omarbetats i 

förslaget till KHB16. Revisionsgruppen konstaterar nu i sitt yttrande att befrielsebön två 

nu är vedertagen och i bruk ute bland församlingarna. När det gäller momentet dopbön har 

ett teologiskt klargörande gjorts dels utifrån BEM-dokumentet, dels utifrån biskopsbrevet 

Leva i dopet: Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Både 

innehållslig och språklig omarbetning har skett med dopbönerna.82 

Kyrkostyrelsen skriver till kyrkomötet att under de kyrkliga handlingarna i KHB förordas 

en grundordning för var och en av gudstjänsterna. Dopet är ett och detsamma oavsett den 

döptas ålder och således rekommenderas dopgudstjänsten innehålla alternativa texter och 

böner anpassade vid såväl dop av barn som vid dop av unga eller vuxna i syfte att vara i 

överenstämmelse med det växande behov man ser inom Svenska kyrkan. I de kyrkliga 

handlingarna möts uttryck för Svenska kyrkans identitet och relevans i individens liv på 

ett konkret och tydligt sätt. De gudstjänster som ingår under de kyrkliga handlingarna är 

                                                           
79 Remissammanställning om 2016 års kyrkohandboksförslag, 91. 
80 Kommentarer till revisionsgruppens förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,6. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten (Hämtad 2019-02-05). 
81 Kommentarer till revisionsgruppens förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 8-9. 
82 Kommentarer till revisionsgruppens förslag: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 24-25. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten
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lika för varje individ oavsett ålder, sexuell läggning och samhällsklass på samma sätt som 

var och en av gudstjänsterna knyter an till varje människas livssituation. Guds tilltal till 

människans liv blir tydligt märkbar i gudstjänsten. I gudstjänster som ingår under de 

kyrkliga handlingarna har den pastorala omsorgen om människan en väsentlig och 

betydelsefull funktion. Dopets teologiska perspektiv har stärkts och uppmärksammats i 

KHB processen och utifrån detta gestaltar dopgudstjänsten samtliga dopmotiv som 

biskoparna uttrycker i biskopsbrevet Leva i dopet, som i sin tur knyter an till det 

ekumeniska BEM-dokumentet.83 

3.10 KONKLUSION 

Processen i stort med ny KHB har präglats av de moment där frälsningsorienterad 

respektive skapelseorienterad dopteologi som tydligast bryts mot varandra. Remissvaren 

talar också sitt tydliga språk. Remissvaren visar att momenten befrielsebön och dopbön 

bör i sina formuleringar tydliggöra synden och människans delaktighet i den och att ett 

förstärkt förlåtelseperspektiv bör framträda i dopbönens formuleringar.  

Biskopsbrevet Leva i dopet, ett av underlagen för processen med ny KHB är tydliga med 

vad dopet ska ge uttryck för. De dopmotiv (nio stycken) som biskoparna berör i 

dokumentet berör alla mer eller mindre dopet som rit, det som ger människan del av 

Kristus och hans försoningsverk. Dopet ska ur den aspekten ge uttryck för dopets tydliga 

frälsningsaspekt genom den befrielse och förlåtelse som kommer människan till del 

genom påskens händelser. 

BEM-dokumentet, ett annat betydelsefullt underlag för processen, tydliggör vad dopets 

teologi vill uttrycka. Även BEM har ett tydligt fokus på dopet som frälsningsrelaterad 

handling. Arbetsgruppen för kyrkliga handlingar betonar befrielsebönens syfte som 

innehåller både ett frälsningsperspektiv som i sina formuleringar ger uttryck för ondskans 

verklighet i världen och att befrielsen finns i Kristus. 

När det gäller dopbönen utgår arbetsgruppen kyrkliga handlingar från perspektiv på 

dopet från den världsvida kyrkan och som rör skapelseperspektivet i stort. Hur Guds 

                                                           
83 Kyrkomötet: Kyrkostyrelsens skrivelse 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 23-25. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten (Hämtad 2019-03-01). 
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Ande finns med vid skapelsens början, hur Noa genom att undkomma vattnet får del av 

vattnets befriande kraft och hur vattnet låter det nya livet i världen träda fram, likaväl 

som hur Israeliterna gick genom vattenmassorna mot sin räddning och befrielse. 

Remissvaren från remissinstanserna pekar däremot tydligt på att dopbönen ska tydliggöra 

hur vattnet renar och förlåter från synd och skuld.  
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Kap 4 Analys av dopgudstjänsten i KHB-18 

I detta kapitel behandlas uppsatsens tredje frågeställning: Vilken dopteologi uttrycks i 

KHB18 i förhållande till Luther och Hammar? Kapitlet avslutas med en konklusion. 

I KHB finns tre samlingsord vilka jag nu analyserar. 

4.1 SAMLINGSORD 

P  I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

F  Amen. 

  eller 

P  I Gud: 

  Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

F  Amen. 

  eller 

P  I Guds, den treeniges namn. 

F  Amen.84 

Samlingsordet uttrycker dopets trinitariska närvaro, Gud som skapare förenar henne som 

döps med skapelsen och mänskligheten, Sonen som befriare för henne i gemenskap med 

Kristus och den världsvida kyrkan och Anden som livgivare ger henne löftet om Guds 

Andes ledning genom livets skiften. Den döpta människans liv i världen betonas på ett 

särskilt sätt i samlingsordet. Samlingsordet uttrycker både frälsning och skapelse, 

frälsning som integrerad handling genom inlemmandet i Kristus och den världsvida 

kyrkan, en aspekt som uttrycker frälsning som universell och världsomspännande. Och 

något som gäller alla människor. Den trinitariska närvaron ger uttryck för en aktiv och 

närvarande gudom i allt som rör liv (skapelse). Skapelse och mänsklighet förenas. 

4.2 INLEDNINGSORD 

I KHB finns fyra inledningsord att välja mellan och jag analyserar dem nu var för sig. 

P  I dopet möter Gud oss 

  för att vi ska leva i gemenskap med Jesus 

  Kristus. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er 

                                                           
84 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del1 (Stockholm: Verbum AB,2018), 172. 
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 som i dag ska döpas.85 

Inledningsord ett har spår av Luthers frälsningsorienterade dopteologi. Den gemenskap 

som upprättas med Gud i och med dopet ger människan del i Kristus och hans 

befrielseverk, en aspekt som för övrigt kommer till uttryck i dopgudstjänstens samtliga 

moment.86
 

P  Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus. 

  med alla som genom tiderna och över hela jorden 

  vill följa honom i liv och död, med hopp om  

  uppståndelse. I dopet görs ingen skillnad på människor. 

  Ingen är störst eller minst, först eller sist. 

  Alla är ett i Jesus Kristus.87 

Inledningsord två uttrycker tydligt Hammars dopteologi utifrån såväl ett sinaitiskt som ett 

noakidiskt perspektiv såväl som ur ett icke – exkluderande perspektiv. Ur ett sinaitiskt 

perspektiv ger dopet gemenskap med Kristus och med alla döpta genom alla tider, något 

som Hammar också anknyter till utifrån ett av BEM-dokumentets dopmotiv om dopet 

som införlivandet med Kristi kropp. Dopet som gränsöverskridande handling framträder i 

inledningsord två. Ur ett noakidiskt perspektiv blir det tydligt att dopet ger människan 

tillhörighet till en enda mänsklighet. I dopet manifesteras såväl gemenskapen med Gud 

som med hela mänskligheten och i dopet blir vi alla ett i Kristus. Ur ett icke-

exkluderande perspektiv visar inledningsord två tydligt att i dopet görs ingen åtskillnad 

mellan människor. Dopet, menar Hammar, är tillräckligt för människans delaktighet i 

såväl skapelse som frälsning men dock inte avgörande eftersom det som sker i dopet ger 

uttryck för liv och frälsning för alla människor.88 

Luthers frälsningsorienterade dopteologi uttrycks i inledningsord två i form av dopets 

sakramentala verkan, att dopet handlar om död, liv och uppståndelse för människan. I 

dopet sker något med henne som ställs under sakramentet under förutsättning att det tas 

emot i tro och efterföljd och i dopet ligger kallelsen till människan att följa Kristus. 

Dopets nytta kommer till uttryck i inledningsordet genom att i dopet dör människan för 

att få nytt liv i Kristus. Den gemenskapen som dopet ger med Kristus och i förlängningen 

                                                           
85 KHB18, 173. 
86 Hägglund, 119-120. 
87 KHB18, 173. 
88 Hammar, 17 och 170-175. 
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delaktighet med Kristus och hela hans liv från inkarnationen fram till korset och 

uppståndelsen kommer således till uttryck i inledningsord två.89 

P  Dopet ger glädje, skapelsens Gud är nära. 

  Dopet ger upprättelse, vi får förlåtelse. 

  Dopet ger välsignelse, vi får helig Ande. 

  Dopet ger hopp, vi får leva, dö och uppstå 

   med Kristus.90 

Inledningsord tre har blandning av såväl Luthers frälsningsorienterade dopteologi som 

Hammars skapelseorienterade dopteologi. Utifrån ett frälsningsorienterat perspektiv ger 

dopet upprättelse och förlåtelse för människan och återför henne i gemenskap med Gud. 

Dopet som syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse kommer till uttryck genom att 

människans skuld (arvsyndens skuld) blir förlåten i och med dopet och människan får på 

så sätt del av Kristi liv, död och uppståndelse. Dopets sakramentala verkan återspeglas i 

inledningsord tre, skulden blir i och med dopet förlåten genom Guds nåd till 

människan.91 

Ur ett skapelseorienterat perspektiv visar inledningsord tre på att skapelse och frälsning 

inte ställs mot varandra utan är något som ständigt sker. Hammar vill med sin 

skapelseorienterade dopteologi öka människans kunskap om Gud som skapare, Gud som 

den som älskar och ger liv åt allt, en aspekt som framträder i inledningsord tre. Genom 

Guds kärlek till människan blir hon återupprättad och får hopp om nytt liv och 

uppståndelse i Kristus. Allt hålls samman genom kontinuiteten av Gudsnärvaron som 

skapare, den som skapar och den som kommer att skapa. Andens närvaro i dopet menar 

Hammar har uppgift att hos människan både åstadkomma och vara orsak till hennes 

motstånd mot såväl egna som andra människors utsatthet, en aspekt som framträder i 

inledningsord tre. Andens välsignelse rustar människan med inspiration och skaparkraft 

att möta såväl destruktion som förstörelse. I kontrast till Luther och frälsningsorienterad 

dopteologi rustas människan i dopet för att möta det mörka istället för att befrias från 

mörkrets makt. Tolkningen av dopet menar Hammar, utifrån Kristus hans lidande, död 

och uppståndelse kan betecknas som erkännande till livets seger och självaktning en 

                                                           
89 Schrampfer, 33 och Lohse, 301. 
90 KHB18, 173 
91 Lohse, 302 och Silen, 100-101 samt Hägglund, 119-120. 
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handling menar Hammar, av Guds kärlek som tecken på människans potential för såväl 

nyskapelse som uppståndelsens möjlighet för henne.92  

P  I dopet möter Gud oss för att vi ska leva i gemenskap 

  med Kristus. Därför sände han sin Son, Jesus Kristus 

  för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han 

  oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och till ett liv i 

  förening med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn 

  dig/er som idag ska döpas.93 

Inledningsord fyra har tydlig koppling till Luthers frälsningsorienterade dopteologi. 

Dopet som gemenskap med Kristus ger människan delaktighet i hela Kristi 

försoningsgärning. Räddningen (frälsningen) från det onda visar på dopets huvudsakliga 

nytta och allt detta sker, menar Luther, i Luthers stora katekes, genom Guds nåd till 

människan. Genom att människan befrias från död och djävul och får leva i gemenskap 

med Gud får hon således del av Kristi befrielseverk och således återupprättas hennes 

brutna gemenskap med Gud. Dopet har enligt Luther även en tydlig aspekt av 

pånyttfödelse som ger liv åt människan. Dopets sakramentala verkan för människan 

kommer därför till uttryck i inledningsord fyra.94
 

Dopet som förening med Kristus och Kristi kyrka i inledningsord fyra får sin 

utgångspunkt i Hammars sinaitiska förhållningssätt. Hammar utgår från BEM-

dokumentet om dopet som införlivandet med Kristi kropp och hans kyrka och i 

förlängningen med alla döpta. Inledningsord fyra har nyans av det Hammar benämner 

som icke-exkluderande, att i dopet får människan gemenskap med såväl skapelse (födelse 

till nytt liv) som till frälsning (räddning från det onda).95 BEM-dokumentets fjärde 

dopmotiv och det Hammar anknyter till handlar om dopet som införlivandet i Kristi 

kropp om dopet som tecken för människans förening med Kristus och med alla döpta 

genom alla tider. I dopet blir de döpta ett folk i Kristus med ett särskilt uppdrag.96  

                                                           
92 Hammar, 161-162 och 195-196. 
93 KHB18, 174. 
94 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475. 
95 Hammar, 173-174. 
96 Dop, nattvard och ämbete: Grunddokument för samtal om kyrkans enhet, 17-18. 

https://www.skr.org/wp-content/uploads/2014/02/dop-nattvard-och-ambete.pdf (Hämtad 2018-

09-21) 

https://www.skr.org/wp-content/uploads/2014/02/dop-nattvard-och-ambete.pdf
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Inledningsord fyra, att dopet för människan in i Kristi kyrka och till ett liv i förening med 

Kristus ger dopet en ecklesiologisk aspekt genom föreningen med Kristi kropp och 

inlemmandet i Kristi kyrka. 

Sammanfattningsvis uttrycker inledningsorden ur ett frälsningsorienterat perspektiv, 

dopet som delaktighet i Kristus och hans död och uppståndelse. Medan dopet ur ett 

skapelseperspektiv i synnerhet i inledningsord ett, tre och fyra uttrycker dopet som 

delaktighet i såväl skapelse som frälsning. 

4.3 TACKBÖN 

I KHB finns tre tackböner. Jag analyserar nu dem var och en för sig. 

 

P/L  Gud (vi är här i förundran och tacksamhet över livet). 

  Tack för NN (Tack för NN). Tack för livet vi får dela 

  med varandra. Tack för gåvan du ger och förtroendet du 

  visar oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att 

  ge din kärlek vidare till NN/henne/honom/de barn som 

  vi fått ansvar för. 

F  Amen. 

   

P/L  Gud, tack för livet du ger oss. Tack för NN. (Tack för NN). 

  Tack för din omsorg om henne/honom/dem. Välsigna dem 

  som bär ansvar för henne/honom/dem (föräldrar, faddrar, släkt 

  och vänner). Fyll dem med din kärlek så att de kan ge och ta 

  emot ömhet och trygghet. Tack för det liv de får dela med 

  varandra. I Jesu namn. 

F  Amen.97 

   

Tackbön ett och två berör skapelsens sammanhang och följaktligen framträder en 

skapelseorienterad dopteologi. Livets betydelse betonas, tacksamhet och förundran 

kommer till uttryck medan tackbön tre har ett mera frälsningsorienterat perspektiv om 

dopet som förening med Kristus och i förlängningen hans befrielseverk på korset. 

                                                           
97 KHB18, 175. 
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P/L  Barmhärtige Gud, du är med oss i liv och död. Vi tackar och  

  ber för NN (och NN). Omslut henne/honom/dem med din kärlek. 

  Tack för vi i dopet förenas med Jesus Kristus. 

F  Amen.98 

Tackbön tre har en välsignelseaspekt som knyter an till biskopsbrevets dopmotiv, att vara 

välsignad. I dopet får människan löftet om att Gud är med henne på alla hennes vägar, att 

hon är sedd och älskad av Gud oavsett vad som händer.99 

Sammantaget uttrycker tackbön ett och två ett skapelseperspektiv på dopet, i dopet 

manifesteras livet och förundran över dess tillkomst medan tackbön tre har ett 

frälsningsperspektiv om dopet som del i Kristus och korsets händelse. 

4.4 BIBELLÄSNING 

Evangeliet om Jesus och barnen (Mark 10:13-16) är en berättande text där Jesus ställer 

barnet i förgrunden och blir på så vis en förebild för tro. 

4.5 BEFRIELSEBÖN 

I KHB finns två befrielseböner. Jag analyserar dem nu var och en för sig. 

P  Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria 

  NN från mörkrets makt, skriv hennes/hans namn  

  i Livets bok och bevara henne/honom i ditt ljus, nu 

  och alltid. Ta emot korsets tecken (på din+ panna, på 

  din + mun och på ditt hjärta). Jesus Kristus, den 

  korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. 

F  Amen.100 

I befrielsebön ett framträder aspekter av räddning och befrielse för människan och 

således ett tydligt frälsningsorienterat perspektiv. Människans delaktighet i synden 

understryks och behovet av att döpas blir tydligt, allt för att få del av den räddning och 

befrielse som finns i hela Kristi gärning. Dopets sakramentala verkan kommer till uttryck 

                                                           
98 KHB18, 175-176. 
99 Leva i dopet, 38. 
100 KHB18, 177. 
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i befrielsebönen. Kallelsen till gemenskap med Kristus och ett liv i hans efterföljd 

kommer till uttryck i befrielsebönen, något som Luther också skriver om i Luthers stora 

katekes.101 Teologisk grund för befrielsebön ett handlar ytterst om människans del i 

ursynden (Peccatum originalis) och nödvändigheten av att döpas för att befrias från synd 

något Augsburgska bekännelsen anknyter till och utförligt beskriver som att alla 

människor födda efter Adams fall är födda med synd men att människan genom dopets 

sakrament blir befriad (frälst) i Kristus.102 

Korstecknandet (på din + panna, på din + mun och på ditt + hjärta) sammantaget i 

befrielsebönerna rymmer ett kallelseperspektiv till lärjungaskap hos Kristus och i 

förlängningen går koppla till Luthers dopteologi med utgångspunkt hos Paulus och 

Romarbrevet 6 om dopet som död och uppståndelse med Kristus. Korstecknandet 

uttrycker beskydd mot mörkrets makt något som Kristus redan genom sin död och 

uppståndelse vunnit för människan.103 

Dopets kallelse till lärjungaskap hos Kristus går att knyta an till Hammars sinaitiska 

förhållningssätt på dopet ur två synvinklar. Kallelsen till lärjungaskap ger människan 

uppdraget att med det sinnelag som rådde hos Kristus vittna om evangeliet och gå ut i 

tjänst åt sin nästa. Gemenskapen (lärjungaskapet) med Kristus blir det Hammar menar en 

gemenskap av gudomligt/ mänskligt och att dopet ger tillhörighet till hela den döpta 

gemenskapen med uppdrag att vittna om Gud som skapar, Gud som älskar och ger 

världen liv. I dopets kallelse att vara Kristi lärjunge menar Hammar blir den döpte ett 

särskilt folk i Kristus och tillsammans med andra döpta ges uppdraget att gå ut i tjänst för 

att tjäna skapelsen och hela mänskligheten och tillsammans med hela den kristna 

världsvida kyrkan vittna om Kristus.104 

P  Gud, du som helar världens brustenhet, bevara 

  NN i din kärlek, nu och alltid. Ta emot korsets 

  tecken (på din + panna, på din + mun och på ditt 

  + hjärta). Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne 

  kallar dig att vara hans lärjunge. 

F  Amen.105 

                                                           
101 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475. 
102 ”Augsburgska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 57. 
103 Lohse, 302. 
104 Hammar, 173-175. 
105 KHB18, 177. 
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Inledningen till befrielsebön två, helar världens brustenhet, bevara NN i din kärlek nu 

och alltid, har ett frälsningsperspektiv med bön om läkedom och helande för det som är 

skadat hos människan. Ur ett teologiskt perspektiv har människan del i syndens 

(arvsyndens) skuld men genom Guds nåd och kärlek till människan blir hon bevarad 

(frälst). 

Befrielsebön två har, trots att ett fräsningsorienterat perspektiv dominerar i bönen, ändå 

struktur av Hammars inkarnatoriska synsätt på en trovärdig dopteologi i Svenska kyrkan. 

Gud blir genom sin Sons död och uppståndelse uttryck för närvaro i såväl lidande som i 

motstånd mot det destruktiva och livets seger över världens brustenhet kommer till 

uttryck i befrielsebönen. Korstecknandet uttrycker det Hammar menar rustar människan 

för mötet med världens brustenhet istället för befrielse från skuld. I kallelsen till 

lärjungaskap med den korsfäste och uppståndne Kristus ligger den döpta människans 

möjlighet till såväl nyskapelse som uppståndelse.106 

Sammantaget har befrielsebönerna ett frälsningsorienterat perspektiv på dopet. Dopet ger 

människan räddning och befrielse genom lärjungaskapet till Kristus och hans död och 

uppståndelse medan dopets kallelse till lärjungaskap ur ett skapelsemotiv gör människan 

i dopet till ett särskilt folk i Kristus med ett särskilt uppdrag att tjäna skapelsen. 

Korstecknandet uttrycker ur ett frälsningsmotiv att genom Kristi död på korset och den 

påföljande uppståndelsen har Kristus redan för människans skull segrat över mörkret, 

medan korstecknandet ur ett skapelseperspektiv uttrycker att människan rustas för sitt 

möte med mörkret. Eftersom människan till skillnad mot vad Hammar menar har del i 

ursynden kommer dopets sakramentala verkan till uttryck i befrielsebönen genom att i 

dopets sakrament befrias människan från mörker istället för som Hammar menar rusta 

människan för sitt möte med mörkret. 

4.6 BIBELLÄSNING 

Dop eller missionsbefallningen (Matt 28:19) är en bibeltext som är ett fast moment i 

dopgudstjänsten. Samtidigt finns det utrymme för ytterligare bibelläsning ur texter som 

har både ett frälsnings- och ett skapelseperspektiv på dopet. Bland de texter som har ett 

skapelseperspektiv på dopet finns som förslag läsning ur Ps 139: 13-16 (Du vävde mig i 

moderlivet) och Jes 43: 1-3 (Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob). Dopet som 

nyskapelse 2 Kor 5:17 (Den som är i Kristus). Texter med ett frälsningsorienterat 

                                                           
106 Hammar, 195-196. 
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perspektiv och dopet som syndernas förlåtelse är Apg 2:38 (Omvänd er och låt er alla 

döpas). Dopet som att dö och uppstå med Kristus Rom 6: 4-5 (Genom dopet har vi dött). 

Dopet som delaktighet i Kristi kropp 1 Kor 12: 12-13 (Liksom kroppen är en). 

Sambandet med Kristus Gal 3: 27- 28 (Är ni döpta in i Kristus). Dopet som Guds nåd till 

människan Tit 3: 4-5 (När Guds vår frälsares godhet och kärlek). Läsning ur Mark 1:9-11 

handlar om Jesu eget dop (Vid den tiden kom Jesus från Nasaret). Läsning ur Luk 4: 16-

19 (Jesus kom till Nasaret) är en text som berättar om Guds nåd till människan och den 

befrielse som finns i Kristus.107 

4.7 DOPBÖN 

I KHB finns tre dopböner. Nedan följer en analys av var och ett av dem. 

P  (O) Gud, vi tackar dig för att du i dopets källa 

  låter det vatten strömma fram som ger världen liv. 

  Sänd ditt ord och din Ande, så att hon/han/de som 

  nu ska döpas i detta vatten blir renade från syndens 

  skuld, Föd henne/honom/dem till ett nytt liv i Kristus 

  och förena henne/honom/dem med ditt folk. För vår 

  Herres Jesu Kristi skull. 

F  Amen.108   

I dopbön ett finns både en skapelse- och en frälsningsorienterad dopteologi. Med 

utgångspunkt hos Hammar och trinitarisk skapelseorienterade dopteologi med Jesus dop 

som förebild menar Hammar att dopet vill visa på den gudomliga skapelse som pågår i 

världen. Duvans (Andens) närvaro framträder i dopet såväl i dag som vid skapelsens 

början som vid förbundsslutandet med Noa såväl som vid Jesu dop. I dopet handlar Gud 

med människan i avsikt att föra henne till sig och förena henne med sitt folk och 

människan får på så sätt ett särskilt uppdrag i dopet, uppdraget att ta del av den 

livsgemenskap som framträder och vill ge uttryck för gemenskapen med Gud och hela 

mänskligheten eller som Hammar uttrycker det ”ett enda vatten och en enda 

mänsklighet”.109 

                                                           
107 KHB18, 188-192. 
108 KHB18, 179. 
109 Hammar, 170-172. 
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Ur ett frälsningsorienterat perspektiv framträder vattnets betydelse och som Luther 

skriver om i Luthers stora katekes är dopet ett bad till ny födelse för människan. Att 

döpas i vatten kombinerat med Ordet, dopformeln i Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn visar på dopets kraft för människan. I dopets vatten och den nåd som ryms 

i sakramentet blir dopets kraft ytterst påtagligt, den gamla människan i oss dör menar 

Luther för att den nya människan i oss ska kunna framträda renad från (arvsyndens) 

skuld. Dopbön ett har således aspekt av Augustinus och Luthers arvsyndslära och betonar 

människans behov av frälsning i Kristus.110 

P  Gud, du möter oss i Jesus Kristus. Vi tackar dig 

  för att vi i dopet får ta emot syndernas förlåtelse. 

  Kom med ditt ord och din Ande, och gör detta  

  vatten till en nådens källa. 

F  Amen.111 

Dopbön två uttrycker ett frälsningsorienterat perspektiv om dopet som syndernas 

förlåtelse. Althaus menar att i dopet grundas genom Guds nåd till människan ett förbund 

med löftet om syndernas förlåtelse. Mötet med Jesus Kristus i dopet ger människan 

delaktighet i Kristi verk och befrielsehandling.112 Augustinus och Luthers lära om 

arvsynden uttrycker att i dopet tas människans skuld bort. Skulden blir i och med 

dophandlingen förlåten men att begäret att synda (koncupiscensen) blir kvar hos 

människan även efter dopet eftersom, menar Augustinus, att själva synden ligger i det 

förflutna hos Adam. Luther menar att resterna av synd allt mer avtar hos henne eftersom 

rättfärdigheten i henne tilltar genom tron på Kristus, en aspekt som kommer till uttryck 

genom dopet som nådens källa. Men, menar Luther, människan är på samma gång både 

en ny och gammal människa, både syndare och rättfärdig.113 

P  Gud, du som i Kristus har förenat oss med dig, 

  med varandra och med hela din skapelse. Tack  

  för att du i dopets ger oss del i din Sons liv, död 

  och uppståndelse. Tack för att du gör detta vatten 

  till en nådens källa. I Jesu Kristi namn. 

                                                           
110 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475 och 481. 
111 KHB18, 179. 
112 Althaus, 355-356. 
113 Hägglund, 207 och Silen, 100-101. 
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F  Amen.114 

Dopbön tre har en tydlig skapelseorienterad dopteologi. Dopet som förening med Kristus, 

med varandra och med hela skapelsen har aspekt av Hammars noakidiska tolkning av 

dopet. Dopet (förenar) bjuder in en ny människa att ta plats i världen och den pågående 

skapelsen. Ett uttryck även för Hammars icke-exkluderande synsätt på dopet. Hammar 

menar att det som sker i dopet manifesterar liv och frälsning åt alla.115 Dopbön tre har 

även ett frälsningsorienterat perspektiv om dopet som del i Kristi liv, död och 

uppståndelse. 

Sammantaget ger de tre dopbönerna uttryck för dopet som syndernas förlåtelse. Dess 

teologiska koppling till död och uppståndelse uttrycks som rening och förlåtelse från 

synd och skuld och som del i Kristi liv, död och uppståndelse. Aspekter av 

skapelseperspektivet framträder i synnerhet i dopbön ett och tre om dopet som Guds 

pågående skapelse och dopet som förening med Kristus, med varandra och med hela 

skapelsen.  

4.8 TROSBEKÄNNELSEN 

Den apostoliska trosbekännelsen har lång historisk bakgrund som dopbekännelse och 

uttrycker gemenskapen med hela den världsvida kyrkan.  

4.9 FÖRBÖN 

I KHB finns tre förböner. Nedan följer en analys av var och ett av dom. 

P/L  Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och 

  Ande. Vi ber till dig för NN/dem som du har tagit 

  emot i dopet. Bevara henne/honom/dem med din Ande 

  från att gå vilse i en farlig värld. Låt henne/honom/dem 

  upptäcka allt mer av dig. Skydda henne/honom/dem i 

  liv och död och evighet. Hjälp oss att i glädje och förtröstan 

  ge henne/honom/dem trygghet och närhet. I Jesu namn. 

F  Amen.116 

 

                                                           
114 KHB18, 180. 
115 Hammar, 17 och 171-172. 
116 KHB18, 184. 
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Förbön ett har ett skapelseorienterat perspektiv på dopet som går i linje dels med 

Hammars trinitariska skapelseteologi dels i linje med den första trosartikeln (Vi tror på 

Gud Fader allsmäktig, himmelns och jordens skapare). Insikten om Gud som skapare av 

himmel och jord, Gud som ger liv och Ande (skaparkraft och inspiration) 

medvetandegörs i förbönsmomentet. Dels har förbönen utgångspunkt i Hammars 

inkarnatoriska aspekt av dopet - Gud som den som ständigt skapar nytt och Andens 

närvaro (bön om att bevaras av Anden) i syfte att framkalla motstånd hos människan mot 

såväl egna som andra människors utsatthet (från att gå vilse i en farlig värld). I förbönen 

ber man om att människan ska rustas i sitt möte med destruktion och förstörelse. 

P/L  Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar, allt vi önskar 

  För NN, och ber: Låt henne/honom/dem leva i tro och växa 

  i trygghet och gemenskap (omsluten/omslutna av församlingens 

  förböner). Ge henne/honom/dem hopp och mod när livet är svårt, 

  kraft att stå upp för andra och nåden att känna sig buren. I Jesu namn. 

F  Amen. 

  eller 

P/L  Gud, vi ber för NN. Var henne/honom nära. Hjälp henne/honom att 

  hämta kraft i kyrkans gemenskap. Vi ber för föräldrar, syskon, faddrar 

  släkt och vänner. Fyll dem med kärlek så att de kan ge henne/honom/dem 

  omsorg och trygghet. Låt oss alla leva i vårt dop och växa i tro, hopp 

  och kärlek. I Jesu namn. 

F  Amen.117 

Förbönen ett, (bön för den döpta som Gud tagit emot i dopet) två (bön om ett liv i tro, 

trygghet och gemenskap) och tre (bön om att hämta kraft i kyrkans gemenskap) uttrycker 

aspekter om dopet som exkluderande. Dopets nödvändighet för människan betonas i 

förbönerna och människans deltagande i både skapelse och frälsning är enligt Hammar 

nödvändigt för människans liv och gemenskap med Gud. Människor som står utanför 

dopets gemenskap, menar Hammar, saknar det nödvändiga för ett liv i gemenskap med 

Gud och kan därför uppfattas som förlorade.118 

                                                           
117 KHB18, 184-185. 
118 Hammar, 17, 161-162, 195-196. 
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Förbönerna har även aspekt av frälsningsorienterad dopteologi. Luthers tal om botens 

betydelse i dopet kommer till uttryck i förbönsmomentet. Botens betydelse handlar om 

att medvetandegöra människan om Kristus (bön om att den döpta ska få upptäcka allt mer 

av Kristus). Dopet ger människan nåd (nåden att känna sig buren av Gud) och hennes 

möjlighet att alltid återvända till Gud (bön om hopp och mod när livet är svårt). Dopets 

bestående egenskap betonas särskilt i förbön två. Förbön tre beskriver Luthers tanke om 

att människan ska dagligen leva i sitt dop. Dopet ser Luther som människans dagliga 

klädnad och nödvändigheten av att leva i sitt dop för att det nya livet i henne ska kunna 

träda fram (bön om att växa i tro, hopp och kärlek).119 

4.10 KONKLUSION 

Samlingsordet med dess tre alternativa trinitariska formuleringar uttrycker dopet som 

både frälsnings och skapelseorienterat. Dopets frälsningsorienterade tillika 

teocentrisk/kristocentriska aspekt uttrycks som en integrerad handling genom 

inlemmandet i Kristus och Guds folk. Dopets skapelseorienterade tillika teocentriska 

aspekt kommer till uttryck genom att dopet sker i Guds Faderns namn.  

Inledningsorden uttrycker både ett frälsningsorienterat/ kristocentriskt perspektiv på 

dopet som gemenskap med Kristus och hur dopet ger människan del av Kristi liv, död 

och uppståndelse och därmed räddning (frälsning) från det onda. Dopets sakramentala 

verkan kommer till uttryck genom Guds nåd till människan som ger tillgång till Kristi 

försoningsgärning. Inledningsordets skapelse/teocentriska perspektiv kommer till uttryck 

främst i inledningsordet (tre) som betonar hur skapelsen Gud är nära i dophandlingen. 

Hammar vill med sitt skapelse/teocentriska perspektiv medvetandegöra människan om 

Gud som skapare och hur människans ursprung och existens vilar i Gud. 

Tackbönen ett och två uttrycker i stort ett skapelseperspektiv på dopet. Dopets 

teocentriska aspekt kommer till uttryck genom formuleringar som betonar tacksamhet 

och förundran över dopet. Tackbönens (tre) frälsningsorienterade aspekt tillika dess 

teocentriska/kristocentriska perspektiv kommer till uttryck genom formuleringar om hur 

dopet ger förening med Kristus och rymmer hela Kristi liv. 

Befrielsebönerna uttrycker sammantaget dopet som frälsningsorienterat tillika 

teocentriskt/kristocentriskt. I dopet får människan sin räddning och befrielse genom 

                                                           
119 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 482-483. 
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lärjungaskapet till Kristus och hela hans liv, död och uppståndelse. Aspekter som knyter 

an till Luther och dopet som befrielse från synd och död och som gemenskap med Gud. 

Hammars skapelseorienterade dopteologi framträder i befrielsebönen i form av kallelsen 

till lärjungaskap hos Kristus och med ett sinaitiskt perspektiv på dopet blir människan ett 

särskilt folk i Kristus. Befrielsebön två bär spår av Hammars inkarnatoriska 

förhållningssätt på dopet. Ur ett kristocentriskt perspektiv blir Jesu död och uppståndelse 

ett uttryck för såväl lidande som motstånd mot det destruktiva i världen. 

I dopbönerna framträder i stort dopet som ett förlåtelsens sakrament. Explicit i dopbön ett 

och två uttrycks dopets frälsande aspekt tillika Luthers kristocentriska tänkande kring 

dopet som förlåtelse och rening. Medan dopbön tre om dopet som del i Kristus ger en 

implicit aspekt av dopet som del i Kristus, hans liv, död och uppståndelse. I dopbön tre 

framträder en mera skapelseorienterad aspekt på dopet och dess teocentriska perspektiv 

om dopet som inbjudan att ta plats i världen och mänskligheten i stort.  

Förbön ett har ett skapelseperspektiv och ett teocentriskt perspektiv som vill 

medvetandegöra människan om Gud som mänsklighetens ursprung och existens. I förbön 

ett ryms även ett frälsningsperspektiv på dopet som går att koppla till Luthers tanke om 

dopet och botens nära samband. Dopet handlar om att medvetandegöra människan om 

Kristus och får således ett teocentriskt/kristocentriskt perspektiv. I förbön två framträder 

dopets sakramentala verkan i form av Luthers betoning på nådens betydelse, människans 

ständiga möjlighet till ånger och återupprättelse av gemenskapen med Gud. Aspekter av 

dopet ur ett skapelseperspektiv och med sinaitisk tolkning uttrycker dopet som att stå upp 

för andra. Tillika dopets teocentriska aspekt av gudomligt/mänskligt och med uppdrag att 

tjäna sin nästa. I förbön tre framträder ett skapelseperspektiv i form av Hammars 

sinaitiska förhållningssätt tillika ett kristocentriskt perspektiv. Hur människan genom 

dopet blir en del av Guds folk. 
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Kap 5 Diskussion och Slutsats 

I detta kapitel besvaras uppsatsens problemformulering utifrån var och en av de 

konklusioner som avslutar kapitel två, tre och fyra. Uppsatsens problemformulering 

lyder: På vilket sätt framkommer frälsnings- respektive skapelseorienterad dopteologi 

dels i processen med ny kyrkohandbok dels i den svenska kyrkohandboken 2018 

(KHB18). Och är någon av dessa dopteologier mer framträdande och vilka tänkbara 

möjliga konsekvenser kan det få för dopet? Kapitlet fungerar således som diskussions-  

och slutsatskapitel. 

5.1 DOPET SOM FRÄLSNING OCH SKAPELSE 

Det blir rätt fort uppenbart hur Luthers tydligt frälsningsorienterade dopteologi tillika 

kristocentriska perspektiv på dopet står i stark kontrast till Hammars skapelseorienterade 

tillika teocentriska perspektiv av dopet. För Luther (Figur 3, renodlad 

frälsningsorienterad dopteologi) handlar dopet som sakrament om att dopet sker till 

rening och förlåtelse för människan.120 Medan Hammars skapelsesyn (Figur 2, renodlad 

skapelseorienterad dopteologi) på dopet som sakrament mer handlar om hur Gud i sin 

kärlek till människan nyskapar kraft i henne för att möta det mörka och onda i skapelsen i 

stället för att förlåta och befria.121  

Det blir uppenbart hur dessa båda teologier kontrasterar mot varandra när det gäller 

synen på arvsynden. För Hammar handlar det så tydligt om att i motsats till Augustinus 

och Luthers synsätt om människans ärvda skuld i stället om människans ärvda ansvar. 

För Hammar blir korsdöden och den påföljande uppståndelsen ett erkännande på hur livet 

segrar och hur människans nyskapelse och uppståndelse kommer henne till del genom 

dopets sakrament. I dopet får människan sin kallelse till livet och skapelsen (Figur 2).122 

Medan Kristi död och uppståndelse i Luthers synsätt på dopet som sakrament ger 

människan del av påskmysteriet och tillika förlåtelse och rättfärdigande (Figur 3).123 

Dopet som nytt liv och befrielse är händelser som går tillbaka till den gemenskap som 

uppstod kring Jesus och som tydligast gestaltas i korsdöden och uppståndelsen. Den 

pånyttfödelse som sker genom dopet uppfattar jag uttrycker flera aspekter av dopet. Både 

den återupprättade gemenskapen med Gud och hur det ingår i frälsningsplanen att Jesus 

                                                           
120 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475.  
121 Hammar, 161-162. 
122 Hammar, 195-196. 
123 Althaus, 355-356. 
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ska lida, dö och uppstå för att återföra människan i gemenskap med Kristus. Likaväl som 

den pågående skapelsen och nyskapelse som relaterar till Hammar tydliggör och visar på 

Guds oavbrutna handlande och genomgripande i skapelsen och som en del av Guds 

frälsningsplan i Kristus. Dessa aspekter får mig att fundera vidare på vad pånyttfödelse 

egentligen innebär för människan. I dopet dör ju den gamla människan för att den nya 

människan ska få nytt liv, innebär det då att som döpt får människan en ny identitet? Blir 

vår nya identitet den nyfödelse vi får i och genom Kristus? Jag vill mena att vår nya 

identitet blir den identitet vi får i och genom Kristus när vi tar emot honom i tro.  

Dopet ur ett nyskapelseperspektiv som Hammar relaterar till i sin avhandling uppfattar 

jag går i harmoni med Luthers synsätt på dopet som ett bad till ny födelse. I dopet dör 

den gamla människan för att få nytt liv genom Kristus och korset. På så sätt blir dopet ur 

ett frälsningsorienterat- tillika kristocentriskt perspektiv ett uttryck för nyskapelse även i 

Luthers tolkning av dopet. Således bär båda dopteologierna spår av dopet som både 

skapelse- och frälsningsorienterat eftersom skapelsen behöver frälsningen för sitt 

helande, en nyskapelse som sker genom Guds oavbrutna ingripande i skapelsen.124 

För Luther handlar dopet så tydligt om att genom tron på Kristus och hans befrielseverk 

får människan ta del av korsets och uppståndelsens verkan tillika människans 

rättfärdiggörelse.125 Medan Hammars dopteologi med utgångspunkt i Kristi liv, död och 

uppståndelse ger dopet dess inkarnatoriska förhållningssätt. I dopet blir Kristus med 

Hammars synsätt mera en symbolbild för motstånd och närvaro i skapelsens 

destruktivitet och står därmed i stark kontrast till förlåtelseperspektivet som finns hos 

Luther.126 Med Hammars synsätt blir dopet ur ett förlåtelseperspektiv mera en icke- 

verksam handling (Figur 2). Medan dopet för Luther som ett förlåtelsens sakrament 

(Figur 3) blir en verksam handling där arvsyndens skuld blir förlåten i och genom dopet 

och tron på Kristus. Hos Hammar blir dopet mera ett skapelsens sakrament som kallar 

människan att ta del av Guds skaparkraft som medel för att stå emot ondska, i stället för 

att förlåtas och befrias. 

För Luther handlar dopet ur ett frälsningsorienterat- och kristocentriskt perspektiv om hur 

påskmysteriet tar plats i dopets centrum och hur Kristus blir dopets centrala utgångspunkt 

                                                           
124 Hammar, 195-196 och ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 475. 
125 Lohse, 302. 
126 Hammar, 195-196. 
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som frälser och förlåter (Figur 1).127 För Hammar blir dopet däremot ur ett 

skapelseperspektiv ett inkarnatoriskt handlande, där Jesu liv, död och den påföljande 

uppståndelsen ger uttryck för hur Gud genom sin son Jesus Kristus har tagit en första 

ansats för människan och skapelsen i sin helhet.128 I dopet sker en påverkan på 

människan genom Guds kallelse i dopet som bidrar till kraft att möta och stå emot det 

mörka och verka för det goda. På så sätt får människan ett missionsuppdrag i dopet och 

som skapad till Guds avbild tillsammans med alla döpta verka för Guds rikes utbredning 

på jorden. Aspekter som uttrycker Hammars sinaitiska tolkning av dopet. Ett tecken på 

hur Gud genom Jesus Kristus möter människan i dopet och ger henne förmåga att möta 

destruktivitet. Ur den synvinkeln får en skapelseorienterad dopteologi ge uttryck för 

dopet som en pågående och ständig skapelse (Figur 1).129 Likväl som för Luther när han 

beskriver dopet som en daglig klädnad så får dopet ge uttryck för en pågående och 

ständig frälsning.130 

5.2 HANDBOKSPROCESSENS DOPTEOLOGI 

Processen med ny KHB startade egentligen i samband med att KHB86 togs i bruk och 

därför har KHB86 också varit en naturlig utgångspunkt i handboksprocessen. Andra 

viktiga tongivande dokument har varit dokumentet teologiska grundprinciper, där en 

central och viktig utgångspunkt har varit det som uttrycks som kyrkans ordo. En 

utgångspunkt som gestaltas utifrån de människor som kom i kontakt med Jesus och som 

på ett eller annat sätt befriades och helades.131 Hänsyn har tagits under processen till de 

ekumeniska sammanhang där Svenska kyrkan deltar.132 Inkluderande karaktär och 

inkluderande språk har varit två ledord under processen och med det menas att KHB ska 

utformas på solid kristen grund men med öppningar som möjliggör för olika 

livstolkningar.133 Biskopsbrevet Leva i dopet tillika BEM- dokumentet har varit ledande 

motiv i processen. Biskopsbrevets nio dopmotiv visar på ett eller annat sätt hur dopet 

relaterar till Kristi död och uppståndelse och hur dopet gestaltas utifrån den aspekten och 

                                                           
127 Lohse, 301. 
128 Hammar, 195-196. 
129 Hammar, 175. 
130 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 483. 
131 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, 11. 
132 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års handboksgrupp, 12-13. 
133 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års handboksgrupp, 22-23. 
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får således som jag tolkar det en betoning på dopet som frälsningsorienterat (Figur 3). 

Tillika BEM- dokumentets fem dopmotiv.134  

Många konstellationer har uppstått under processen och som på ett eller annat sätt varit 

drivande och tongivande under arbetets gång. Arbetsgruppen kyrkliga handlingar som 

tillkom redan 2011 har varit en viktig utgångspunkt i processen. I gruppen utgick man 

från BEM-dokumentet som i stort menar att dopet ska gestalta befrielse från mörker och 

dopet som förlåtelse.135 Befrielsebön och dopbön har varit viktiga moment för processen 

både från arbetsgruppen kyrkliga handlingar och de remisser som gått ut till 

remissinstanserna. Arbetsgruppen kyrkliga handlingar menar att befrielsebönen behöver 

uttrycka och lyfta i sin formulering ondskans verklighet och att befrielsen finns i Kristus, 

två tydliga aspekter av dopet som renodlad frälsningsorienterad aspekt (Figur 3). Medan 

dopbönen däremot bör föra ett mera tydligt fokus på skapelseperspektivet och 

följaktligen en renodlad skapelseorienterad aspekt (Figur 2). Med betoning på Andens 

närvaro vid skapelsen, dopet som utgångspunkt hos Noa och i uttåget från Egypten, dopet 

som utgångspunkt i Jesu dop och Jesu död och uppståndelse.136 

Remissinstanserna har varit viktiga och värdefulla delar av processen som med 

synpunkter på främst befrielsebön och dopbön betonat att dopets frälsande egenskaper 

behöver befästas och tydliggöras just i dessa två moment. Synpunkter som jag uppfattade 

i början när jag undersökte och läste remisser inte beaktades från centralt håll, men som 

under processens gång beaktats och kommit till uttryck genom att dopets 

frälsningsegenskaper har stärkts. Främst gehör har man fått i befrielsebön ett, medan man 

i befrielsebön två kan se att en förskjutning har skett från ett frälsningsperspektiv till ett 

mera nedtonat perspektiv på dopet som befrielse utifrån förslag till KHB12 fram till 

KHB18. Medan dopbön två och tre fick ett förstärkt perspektiv på dopet som förlåtelsens 

sakrament mellan förslag till KHB12 och förslag till KHB16 och mellan förslag till 

KHB16 och fram till KHB18 har dopbön ett och två fått ett mera renodlat 

frälsningsorienterat perspektiv genom att dopbönen uttrycker dopet som reningens och 

förlåtelsens medel för människan (Figur 3). Medan dopbönen fått ett nedtonat perspektiv 

                                                           
134 Leva i dopet, 16-38 och BEM, 16-18. 
135 Arbetsgrupp kyrkliga handlingar, 1. 
136 Arbetsgrupp kyrkliga handlingar, 4 och 8. 
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på renodlad skapelseorienterad dopteologi och uttrycks i KHB18 som tydligast i dopbön 

tre (Figur 2).137 

Det blir ganska tydligt när man tar del av processen med ny KHB hur befrielsebönen bör 

i sitt uttryckssätt och med sina formuleringar ge uttryck för det hopp som finns grundat i 

dopet för den döpta människan (och föräldrar) och att räddningen finns hos Kristus och i 

hans död och uppståndelse. Medan dopbönen ska ge uttryck för syndens realitet och att 

dopet sker till förlåtelse för människan. 

När det gäller tackbön och befrielsebön i processen försökte man genom att koppla 

momentet med namnfrågan till tackbönen i stället för till befrielsebönen tydliggöra 

människans identitet med tackbönens teologi i stället för till befrielsebönens 

frälsningsrelaterade aspekt.138 En ansats som jag uppfattar att man från centralt håll ville 

tona ned dopets frälsningsorienterade perspektiv genom att byta plats på just dessa 

moment. Men samtidigt kan man uttyda i remissvaren att det ute bland remissinstanserna 

har funnits en strävan att dopgudstjänsten behöver ett förstärkt frälsningsorienterat 

perspektiv.  

5.3 DOPGUDSTJÄNSTENS TEOLOGI OCH DESS KONSEKVENSER 

I studien av dopgudstjänsten i KHB 18 blir det tydligt hur de moment som ingår i studien 

på ett eller annat sätt uttrycker dopet ur både ett frälsningsorienterat och ett 

skapelseorienterat perspektiv. 

Samlingsordet uttrycker att dopet sker i och med den trinitariska formeln. Dopets 

teocentriska tillika kristocentriska aspekt kommer till uttryck här. 

I samtliga fyra inledningsord finns både ett skapelseperspektiv tillika teocentriskt 

perspektiv på dopet i form av att dopet uttrycks som gemenskap med Kristus och 

tydligast framträder det i inledningsord tre med betoning på hur skapelsens Gud är nära. 

Dopet vill visa på den pågående skapelsen och hur Guds ständiga ingripande sker i 

världen och visar sig i form av dopets nyskapande kraft (Figur 2). Frälsningsorienterat 

och kristocentriskt perspektiv framkommer i samtliga inledningsord. Tydligast uttrycks 

det i inledningsord tre och fyra om hur dopet ger upprättelse, förlåtelse och delaktighet i 

                                                           
137 Remissammanställning om 2012 års kyrkohandboksförslag, 35-36 och Remissammanställning 

om 2016 års kyrkohandboksförslag, 90-91. 
138 Kommentarer: Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, Svenska kyrkans utredningar 

2016:1, 93. 
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Jesus liv, död och uppståndelse (Figur 3). En uppståndelse som redan tagit sin början i 

den döpta människan men som får sin fullbordan först vid Kristi återkomst och vid tidens 

slut. Aspekter som tydligt kan kopplas till dopets sakramentala och eskatologiska (läran 

om den yttersta tiden och Kristi återkomst) aspekter. Inledningsord fyra uttrycker att 

räddningen finns i Kristus och hur dopet ger pånyttfödelse för människan som tillika 

uttrycker pånyttfödelse som gemenskap med Kristus. Dopets kristocentriska och tillika 

ecklesiologiska (läran om kyrkan) aspekt uttrycks genom att dopet ger del i Kristus och 

Kristi kropp, det som Paulus beskriver i Rom 12 som en kropp med många lemmar.139 

I dopgudstjänsten finns tre tackböner där i huvudsak bön ett och två för ett 

skapelseorienterat perspektiv på dopet som i förhållande till Hammar betonar dopet som 

en yttring för livet och skapelsen i stort (Figur 2). Ur Hammars tolkning av dopet ur ett 

noakidiskt perspektiv uppfattar jag att tackbön ett i synnerhet ger uttryck för dopet som 

en inkluderande handling och att dopet ger liv och gemenskap med alla människor. Dopet 

får en renodlad skapelseorienterad aspekt. Medan tackbön tre har mera aspekt av ett 

renodlat frälsningsorienterat perspektiv även om det inte uttrycks tydligt i bönen. Dopet 

som förening med Kristus ger dopet dess kristocentriska karaktär (Figur 3). Genom att i 

dopet förenas med Kristus får människan implicit ta emot dopet som liv, död och 

uppståndelse i Kristus tillika dopets eskatologiska aspekt. Förening med Kristus ger 

dopet även en prägel av dopets ecklesiologiska aspekt eftersom Kristus som Kristi kropp 

är synonymt med kyrkan. Välsignelseaspekten som dopet ger och som biskoparna 

uttrycker i biskopsbrevet framträder tydligast i tackbön två och tre (genom att välsigna 

och omsluta).140 

Befrielsebönen är det moment där de båda teologierna tydligt bryts. I dopgudstjänstens 

första befrielsebön framkommer dopets frälsningsorienterade perspektiv (Figur 3) som 

tydligast med att dopet räddar och befriar. Aspekter av dopet som står i kontrast till 

Hammars förhållningssätt som i det avseendet menar att dopet mera ska ses som kallelse 

till liv och skapelse (Figur 2) än som räddning och befrielse. Ur ett frälsningsperspektiv 

får därför befrielsebön ett nära samband med Augustinus och Luthers förhållningssätt till 

arvsynden Ett begrepp som Hammar vänder sig emot men som jag ändå uppfattar att 

Hammar inte vill avskaffa. Arvsyndens del i människans liv var ett starkt skäl för 

                                                           
139 Bibel 2000 och KHB18, 173-174. 
140 Leva i dopet, 38 och KHB18, 175-176. 
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Augustinus och Luther att betona dopets nödvändighet för människan. Medan Hammar 

menar att dopet inte behövs ur ett befrielseperspektiv utan att dopet mera ska bli en 

handling som utrustar människan att möta det svåra och mörka. Det Augustinus och 

Luther uttrycker som arvsyndens skuld ser Hammar däremot mera som konsekvenser av 

arvsynden och som hon tolkar som ett ärvt ansvar hos människan. Befrielsebön ett 

uttrycker således en renodlad frälsningsorienterad dopteologi (Figur 3). 

Befrielsebön två för även det ett om än nedtonat perspektiv på dopet som 

frälsningsrelaterat. Dopet som del i Kristi korsdöd och uppståndelse öppnar upp för 

dopets esaktologiska aspekt om människans uppståndelse som får sin fullbordan först vid 

tidens slut. Medan påskens händelser i förhållande till Hammar ger uttryck för Hammars 

inkarnatoriska synsätt på dopet. I dopet kallas människan att ta del av korsdöden och 

uppståndelsen, menar Hammar, och sluts på så sätt samman med Kristus för att 

gemensamt möta mörkret och det destruktiva. I befrielsebönen syns tydliga skiljelinjer på 

frälsnings- och skapelseperspektivet. Frälsningsaspekten (Figur 3) ger befrielse medan 

skapelseaspekten (Figur 2) kallar och rustar människan. Det som ändå förenar Luther och 

Hammar uppfattar jag är Kristi död och uppståndelse med att den händelsen gör något 

med och för människan. En händelse som får konsekvenser ur både ett frälsnings- och 

skapelseperspektiv.141 

Dopbönerna är tre stycken i gudstjänsten och är de moment som ännu tydligare än i 

befrielsebönen tydliggör skillnaderna mellan frälsnings- och skapelseorienterad 

dopteologi. Dopbön ett (Figur 3) uttrycker tydligt dopets sakrament som nådemedel för 

människan tillika vad frälsningen gör för och med människan. Medan dopbönen ur ett 

skapelseperspektiv (Figur 2) föranleder mig att se samband med Hammars utgångspunkt 

i en noakidisk tolkning av dopet. Dopbönens renodlade frälsningsorienterade aspekt 

kommer däremot ytterst till uttryck genom att dopet renar från (arv) syndens skuld och är 

nödvändig för människan att ta del av. Medan dopbönen ur Hammars synvinkel och en 

renodlad skapelseorienterad aspekt mera handlar om att den döpta människan förenas 

med Kristus och hela mänskligheten och får på så sätt ett noakidiskt perspektiv.  

Dopbön två har ett tydligt perspektiv på förlåtelse (Figur 3) och står nog i starkast 

kontrast till Hammar av dopgudstjänstens samtliga moment. Förlåtelseperspektivet som 
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finns i dopet var en stark drivkraft hos såväl Augustinus som hos Luther medan Hammar 

däremot menar att människan inte har behov av dopet ur ett förlåtelseperspektiv (Figur 

2). Enligt Luther blir visserligen arvsyndens skuld förlåten i dopet medan arvsynden i sig 

finns kvar hos människan som en faktisk skada även efter dopets pånyttfödelse. Ur denna 

Luthers synvinkel blir det mera tydligt vad Luther menar när han talar om människan 

som både rättfärdig och syndare, två kännetecken som utmärker människans natur.142  

Dopet som syndernas förlåtelse är aspekter på dopet som Hammar vänder sig mot. 

Hammar menar att det är paradoxalt att människan skulle ärva skuld för andras synd och 

menar i sin tur att människan i stället behöver sättas i ett ansvarsförhållande och rustas i 

dopet för att möta det destruktiva i stället för att förlåtas från någon ärvd skuld. En 

aspekt, menar Hammar, som skulle kunna tas emot och förstås bättre hos dopfamiljer 

idag.143 

Thomas Ekstrand har ett liknande förhållningssätt som Hammar när det gäller synen på 

dopet som syndernas förlåtelse och menar i sin artikel Kyrkohandboksförslaget och de 

kyrkliga handlingarna. att det i mötet med dopfamiljer kan vara vanskligt att tala om 

dopet som syndernas förlåtelse. En naturlig följd menar Ekstrand vore att i stället tala om 

dopet utifrån första trosartikeln och ge uttryck för tacksamhet och glädje över skapelsens 

och livets sammanhang och därmed ge uttryck för en renodlad skapelseorienterad 

dopteologi (Figur 2). Samtidigt menar Ekstrand ska Svenska kyrkan ge uttryck för den 

teologiska pluralism som ryms inom Svenska kyrkan och i synnerhet i 

dopgudstjänsten.144 Aspekter på dopet som visar på den balansgång Svenska kyrkan har 

att förhålla sig till. 

Dopbön tre (Figur 2) däremot får ett tydligare skapelseperspektiv som går i linje med 

Hammars synsätt på att dopet vill ge uttryck för liv och skapelse åt människan samtidigt 

som frälsningsperspektivet (Figur 3) kommer till uttryck genom att dopet ger del av 

korset och uppståndelsen likaväl som att korsdöden och uppståndelsen går att förena med 

Hammars tolkning av noaförbundet. Enligt Hammar sker något konkret i dopet. Gud 

handlar på ett kondenserat och förtätat sätt med människan i dopet genom att frambringa 

                                                           
142 Hägglund, 207. 
143 Hammar, 182 och KHB18, 179. 
144 Thomas Ekstrand, ”Kyrkohandboksförslaget och de kyrkliga handlingarna,” Svensk 

kyrkotidning, 2/2013,http://svenskkyrkotidning.se/artikel/kyrkohandboksforslaget-och-de 

kyrkliga-handlingarna/ och KHB18, 179. 
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och lösgöra människan, skapa och befria och på så vis formar människan sitt liv utifrån 

Gud. Dopet blir tecknet för gudomlig skapelse menar Hammar. Dopet i noakidisk 

tolkning bjuder in till gemenskap med Kristus och en gemenskap med hela 

mänskligheten.  

Nåd är ett viktigt begrepp för Luther och något biskoparna tydliggör i biskopsbrevet Leva 

i dopet. Dopet som nådehandling är en gåva av kärlek och omsorg från Gud till 

människan och tydliggörs i dopbönen och således förbinds nåden med den 

syndaförlåtelse (Figur 3) som ligger i dopet genom att dopet ger del av Kristi 

korsgärning.145 

I förbön ett framträder ett tydligt skapelseorienterat och teocentriskt perspektiv på dopet 

om Gud som skapare av himmel och jord. Medan ett frälsningsorienterat och 

kristocentriskt perspektiv (Figur 3) kommer till uttryck i bönen genom att i förbönen be 

om att människan ska bevaras och som jag tolkar det frälsas/räddas från destruktivitet. Ur 

en skapelseaspekt (Figur 2) menar Hammar att dopet sker i en trinitarisk skapelseakt 

(Gud skapare av himmel och jord) och som jag tolkar Hammar handlar dopet mer om en 

inbjudan till en livsuppgift och att i gemenskap med Guds Ande ta del av skapelsen och 

vara en del av Guds kraftfulla pågående skapelse i världen genom att i dopet får 

människan ta emot Guds skapande Ande.146 

I förbön två framträder ett skapelseperspektiv på dopet i form av att dopets nödvändighet 

för människan betonas, dopets nödvändighet för människans liv och gemenskap med 

skapelsen och frälsningen uttrycker Hammar som exkluderande. Med det menar Hammar 

att dopet är nödvändigt för liv och frälsning, medan de som ännu inte kommit till dopet 

saknar den livsgemenskap som dopet ger.147 Ur en frälsningsaspekt uppfattar jag att 

bönen om liv och trygghet knyter an till Luther som i Luthers lilla katekes tydliggör 

dopets främsta nytta, att dopet ger beskydd och gemenskap med Gud tillika frälsning.148 

Skapelseperspektivet kommer till uttryck i bönen genom bön om att stå upp för andra 

människor. Ett perspektiv (Figur 1) som leder tankarna till Hammars sinaitiska tolkning 

                                                           
145 Leva i dopet, 35-37 och KHB18, 180 och Hägglund, 119-120. 
146 Hammar, 161 och ”Luthers lilla katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 369 och 

KHB18, 184. 
147 Hammar, 17 och KHB18, 184. 
148 ”Luthers lilla katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 369. 
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av dopet. Dopet kallar människan till tjänst åt sin nästa och tillsammans med Kristus stå 

på de svagas sida och visa på Guds kärlek i världen.149 Medan förbönens struktur av 

frälsning ytterst kommer till uttryck om dopets nåd. Dopets kraft visar sig i att dopnåden 

bär människan genom hela livet oavsett vad som händer. I Luthers stora katekes betonar 

Luther dopets oföränderliga natur och sammanbinder dopet med boten.150 

Förbön tre uttrycker dopets kristocentriska och ecklesiologiska aspekt (Figur 1 och 3) 

med bön om att hämta kraft i kyrkans gemenskap. Ur ett skapelseperspektiv och med en 

sinaitisk tolkning av dopet blir människan genom dopet ett särskilt folk i Kristus med 

uppdraget att bära ut evangeliet. I dopet får efterföljelsens väg till Kristus sin grund.151 

Dopets kristocentriska och ecklesiologiska aspekt går att knyta till biskopsbrevet Leva i 

dopet, och dopet att vara kyrka.152 Och BEM-dokumentet om dopet som inlemmandet i 

Kristi kropp.153 

Utifrån studien av både processen med ny kyrkohandbok och i synnerhet i studien av 

dopgudstjänsten i KHB18 blir det uppenbart hur Svenska kyrkans dopteologi präglas av 

teologisk pluralism. Med utgångspunkt i den teologiska pluralism som Ekstrand utgår 

ifrån och som blir tydliggjord i studien möjliggörs att skissa på ett tänkbart scenario av de 

dopteologier som framträder i dopgudstjänsten i KHB18 och dess tänkbara möjliga 

konsekvenser. Dopgudstjänsten i KHB18 är med sina många moment utformad så att 

ämbetsbäraren (prästen) kan välja mellan olika texttyper som uttrycker dopet antingen 

som tydligt frälsningsorienterat eller som tydligt skapelseorienterat. Ett tänkbart möjligt 

scenario är att ämbetsbäraren väljer att dopgudstjänsten ska utformas utifrån val av texter 

och böner som för ett nedtonat perspektiv på dopet som förlåtelse och rening. En tänkbar 

möjlig konsekvens som redan påtalades i processen med ny KHB.154 

Genom att kyrkan överlåter till ämbetsbäraren (prästen) att bestämma vilka texter och 

ytterst vilken dopteologi som ska uttryckas i dopgudstjänsten, dock inom ramen för 

KHB, finns det en risk att det kan leda till ett annat förhållningssätt till sakramentet och 

ytterst till dopteologin. En dopgudstjänst med ett tydligt skapelseperspektiv skulle kunna 

                                                           
149 Hammar, 173-174. 
150 ”Luthers stora katekes” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 481-482. 
151 Hammar, 175 och KHB18, 185. 
152 Leva i dopet, 24-26. 
153 BEM- dokumentet, 17-18. 
154 Remissammanställning om 2012 års kyrkohandboksförslag, 83-85. 
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utformas med inledningsord ett (Dopet ger glädje, skapelsens Gud är nära). Tackbön ett 

(Gud vi är här i förundran och tacksamhet över livet). Befrielsebön två (Gud, du som 

helar världens brustenhet). Bibelläsning två, missionsbefallningen som är ett fast moment 

men som kan utvidgas med ytterligare läsning, Jes 43:1-3 (Nu säger Herren, han som har 

skapat dig Jakob) Dopbön tre (Gud, du som i Kristus har förenat oss med dig, med 

varandra och med hela din skapelse). Förbön ett (Gud, skapare av himmel och jord). 

Konsekvensen med en ”styrd” dopgudstjänst med ett nedtonat perspektiv på dopet som 

frälsning kan uppfattas som att det är prästen och inte församlingen som äger 

nådemedlen. Ett dop med ett nedtonat frälsningsorienterat perspektiv kan även riskera 

uppfattas som exkluderande från frälsningen. 

Medan en dopgudstjänst med ett tydligt frälsningsorienterat perspektiv skulle kunna 

utformas utifrån inledningsord fyra (I dopet möter Gud oss). Tackbön tre (Barmhärtige 

Gud). Befrielsebön ett (Gud, du som ensam räddar från allt ont). Bibelläsning två, 

ytterligare läsning till det fasta momentet med missionsbefallningen (Omvänd er och låt 

er alla döpas, Apg 2:38). Dopbön två (Gud, du möter oss i Jesus Kristus). Förbön ett 

(Gud skapare av himmel och jord) där man senare i bönen ber om att bevaras från att gå 

vilse i en farlig värld. En dopgudstjänst med ett tydligt frälsningsorienterat perspektiv 

uttrycker dopets sakrament som platsen där Kristus möter den syndiga människan med 

frälsning och i förlängningen kan uppfattas som inkluderande till frälsningen. 

Arbetsgruppen kyrkliga handlingar med utgångspunkt i BEM-dokumentet betonade tidigt 

i processen med ny KHB att dopet som syndernas förlåtelse är motiv som ska ingå i 

dopgudstjänsten för att tydliggöra vad dopet är.155 Jämväl skriver biskoparna i 

biskopsbrevet Leva i dopet, att syndens kraft väcker intresse hos många människor och 

att människans livsvillkor är att vara fångad i tillvarons brustenhet eller som Luther 

uttryckte det människan är både rättfärdig och syndare. Biskoparna betonar dock att 

arvsyndstanken både ses som ett förlegat begrepp och samtidigt som något ofrånkomligt. 

Ett av dopmotiven biskoparna knyter an till i biskopsbrevet Leva i dopet handlar om att 

dö och uppstå med Kristus. Ett dopmotiv som har att göra med synd som går i arv mellan 

generationer och att människan är påverkad av andra generationers såväl goda som dåliga 

egenskaper. I biskopsbrevet uppfattar jag ändå att biskoparna intar en tydlig hållning när 
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det gäller arvsyndsfrågan och menar att dopgudstjänsten måste få berätta och gestalta hur 

livet segrar över död och ondska.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
156 Leva i dopet, 56-57. 



67 
 

Summary 

This essay has examined and accounted for two theologies of the baptism, within the 

Church of Sweden. The main question for the essay has been: In what way does 

salvation-oriented and creative-oriented theology in baptism appear in the process of a 

new church manual in the Handbook of Church of Sweden 2018 (KHB18) and is one of 

these theologies of the baptism more prominent, and what possible consequences can it 

have for the baptism?  

The purpose of the study has been to provide an insight and understanding for the 

pluralism contained within the baptism theology of the Church of Sweden, and to be an 

aid in the conversations that the Church of Sweden needs to bring primarily about the 

meaning of the baptism within the Church.  

The essay has investigated and described Martin Luther's salvation-oriented baptism 

theology and how the necessity of baptism is emphasized because that people has an 

inherited debt. While Anna-Karin Hammars creative-oriented baptismal theology instead 

focused on peoples inherited responsibility and the necessity of a baptism to equip people 

for the encounter with the destructive instead of being liberated from any inherited debt.  

In the process of a new church manual, the essay has examined how both these baptism 

theologies are characterized in the process. In the essay, the baptismal service in KHB18 

has been investigated and analyzed based on Luthers and on Hammars baptism 

theologies.  

The conclusion of the thesis shows that none of the baptismal theologies dominates as a 

whole in the baptism service, but creation and the perspective of salvation appear to a 

greater or lesser extent in the individual stages of the baptism service.  

Key Words: Baptism, Salvation, Creation, Original sin, Responsibility. 
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Bilaga 1: Dopgudstjänst 

Klockringning 

Musik 

SAMLINGSORD 

P I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

F Amen. 

 eller 

P I Guds: 

 Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

F Amen. 

 eller 

P I Guds, den treeniges, namn. 

F Amen. 

PSALM 

INLEDNINGSORD 

P I dopet möter Gud oss 

 för att vi ska leva i gemenskap med Jesus Kristus. 

 Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som i dag 

 ska döpas. 

 eller  

P Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus, 

 med alla som genom tiderna 

 och över hela jorden 

 vill följa honom i liv och död, 

 med hopp om uppståndelse. 

 I dopet görs ingen skillnad på människor. 

 Ingen är störst eller minst, först eller sist. 

 Alla är ett i Jesus Kristus. 

 eller 
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P Dopet ger glädje, 

 Skapelsens Gud är nära. 

 Dopet ger upprättelse, 

 vi får förlåtelse. 

 Dopet ger välsignelse, 

 vi får helig Ande. 

 Dopet ger hopp, 

 vi får leva, dö och uppstå med Jesus Kristus. 

 eller 

P I dopet möter Gud oss 

 för att vi ska leva i gemenskap med Kristus. 

 Därför sände han sin Son, Jesus Kristus 

 för att rädda oss från det onda. 

 Genom dopet föder han oss till nytt liv, 

 för oss in i sin kyrka 

 och till ett liv i förening med honom. 

 Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag 

 ska döpas. 

TACKBÖN 

P Vilket namn har ni gett ert barn/Vilket är ditt namn? 

Förälder eller dopkandidat svarar: NN. 

Låt oss be. 

P/L Gud (vi är här i förundran och tacksamhet över livet). 

 Tack för NN. 

 (Tack för NN). 

 Tack för det liv vi får dela med varandra. 

 Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss. 

 Ge oss ömhet, fasthet och lugn. 

 Hjälp oss att ge din kärlek vidare 

 till NN/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för. 

 I Jesu namn. 

F Amen. 
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 Eller 

P/L Gud, 

 tack för livet du ger oss. 

 Tack för NN. 

 (Tack för NN). 

 Tack för din omsorg om henne/honom/dem. 

 Välsigna dem som bär ansvar för henne/honom/dem 

 (föräldrar, faddrar, släkt och vänner). 

 Fyll dem med din kärlek 

 så att de kan ge och ta emot ömhet och trygghet. 

 Tack för det liv de får dela med varandra. 

 I Jesu namn. 

F Amen. 

 eller 

P/L Barmhärtige Gud, 

 du är med oss i liv och död. 

 Vi tackar och ber för NN (och NN). 

 Omslut henne/honom/dem 

 med din kärlek. 

 Tack för vi i dopet 

 förenas med Jesus Kristus. 

F Amen. 

BIBELLÄSNING 

Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen. 

P/L Folk kom till Jesus med barn 

 för att han skulle röra vid dem. 

 Men lärjungarna visade bort dem. 

 När Jesus såg det blev han förargad och sade: 

 ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: 

 Guds rike tillhör sådana som de. 

 Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike 

 som ett barn kommer aldrig dit in.” 
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 Och han tog dem i famnen, 

 lade händerna på dem 

 och välsignade dem. 

 MARK 10:13-16 

BEFRIELSEBÖN 

Låt oss be. 

P Gud, du som ensam räddar från allt ont, 

 befria NN från mörkrets makt, 

 skriv hennes/hans namn i Livets bok. 

 och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid. 

 Ta emot korsets tecken (på din + panna, 

 på din + mun och på ditt + hjärta). 

 Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig 

 att vara hans lärjunge. 

F Amen. 

 eller 

P Gud, du som helar världens brustenhet, 

 bevara NN i din kärlek, nu och alltid. 

 Ta emot korsets tecken (på din + panna, 

 på din + mun och på ditt + hjärta). 

 Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, 

 kallar dig att vara hans lärjunge. 

F Amen. 

PSALM/MUSIK 

BIBELLÄSNING/BIBELLÄSNINGAR 

Vi döper eftersom Jesus sa: 

P/L 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. 

 och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. 

 Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 
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 MATT 28:18-20 

DOPTAL 

PSALM/MUSIK 

DOPBÖN 

P Låt oss be. 

P (O) Gud, vi tackar dig 

 för att du i dopets källa 

 låter det vatten strömma fram 

 som ger världen liv. 

 Sänd ditt ord och din Ande, 

 så att hon/han/de som nu ska döpas i detta vatten 

 blir renade från syndens skuld. 

 Föd henne/honom/dem till ett nytt liv i Kristus 

 och förena henne/honom/dem med ditt folk. 

 För vår Herres Jesu Kristi skull. 

F Amen. 

 eller 

P Gud, du möter oss i Jesus Kristus. 

 Vi tackar dig 

 för att vi i dopet 

 får ta emot syndernas förlåtelse. 

 Kom med ditt ord och din Ande, 

 och gör detta vatten till en nådens källa. 

F Amen. 

 eller 

P Gud, 

 du som i Kristus har förenat oss med dig, 

 med varandra 

 och med hela din skapelse. 

 Tack för att du i dopet 

 ger oss del i 

 din Sons liv, död och uppståndelse. 
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 Tack för att du gör detta vatten till en nådens källa. 

 I Jesu Kristi namn. 

F Amen. 

*TROSBEKÄNNELSEN 

P/L Låt oss stämma in i/förenas i kyrkans bekännelse, 

 den tro som vi döps till i Kristi världsvida kyrka: 

F Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 

 himmelens och jordens skapare. 

 

 Vi tror ock på Jesus Kristus, 

 hans enfödde Son, vår Herre, 

 vilken är avlad av den helige Ande 

 född av jungfrun Maria, 

 pinad under Pontius Pilatus, 

 korsfäst, död och begraven, 

 nederstigen till dödsriket, 

 på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 

 sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 

 därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

 

 Vi tror och på den helige Ande, 

 en helig, allmännelig kyrka, 

  de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 

 de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

 

P Vill ni att ert barn ska döpas/ Vill du döpas till 

 denna tro och vara en del av Kristi (världsvida) kyrka? 

 Föräldrar eller dopkandidaten svarar: Ja 

 eller 

P Detta är den tro som vi döps till (i Kristi världsvida kyrka). 

 I den får vi leva och dö 

 för att uppstå till evigt liv. 
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*DOPHANDLINGEN 

P NN, 

 jag döper dig 

 i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

 Livets Gud, 

 uppfyll NN med din heliga Ande, 

 och hjälp henne/honom 

 att dag för dag leva i sitt dop. 

VÄLKOMNANDE 

P/L Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett 

 sådant barn tar emot mig. 

 NN, vi välkomnar dig/er 

 i Kristi kyrka/i… församling, en del av kyrkan i världen, 

 och tar emot dig/er med kärlek och förväntan. 

               Till föräldrar och/eller vårdnadshavare (och faddrar): 

               (Det är församlingens och er uppgift som föräldrar och  

                Faddrar att visa omsorg och be för henne/honom/dem.) 

 Dopljus kan tändas. Följande eller liknande ord kan sägas: 

 Tag emot detta/dessa ljus. 

 Det/de är en påminnelse om Jesus som sa: 

 Jag är världens ljus. 

 Den som följer mig ska inte varandra i mörkret 

 utan ha livets ljus. 

DOPTAL 

PSALM/MUSIK 

FÖRBÖN 

Låt oss be. 

P/L Gud, skapare av himmel och jord, 

 du ger liv och Ande. 

 Vi ber till dig för NN/dem 

 som du har tagit emot i dopet. 
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 Bevara henne/honom/dem med din Ande 

 från att gå vilse i en farlig värld. 

 Låt henne/honom/dem upptäcka allt mer av dig. 

 Skydda henne/honom/dem i liv och död och i evighet. 

 Hjälp oss att i glädje och förtröstan 

 ge henne/honom/dem trygghet och närhet. 

 I Jesu namn. 

F Amen. 

 eller 

P/L Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar, 

 allt vi önskar för NN, och ber: 

 Låt henne/honom/dem leva i tro 

 och växa i trygghet och gemenskap 

 (omsluten/omslutna av församlingens förböner). 

 Ge henne/honom/dem hopp och mod när livet är svårt, 

 Kraft att stå upp för andra 

 och nåden att känna sig buren. 

 I Jesu namn. 

F Amen. 

 eller 

P/L Gud, vi ber för NN. 

 Var henne/honom nära. 

 Hjälp henne/honom att hämta kraft i kyrkans gemenskap. 

 Vi ber för föräldrar, syskon, faddrar, släkt och vänner. 

 Fyll dem med kärlek 

 så att de kan ge henne/honom/dem omsorg och trygghet. 

 Låt oss alla leva i vårt dop 

 och växa i tro, hopp och kärlek. 

 I Jesu namn.  

F Amen. 

HERRENS BÖN 

Låt oss be Herrens bön. 
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F Vår Fader, du som är i himlen. 

 Låt ditt namn bli helgat. 

 Låt ditt rike komma. 

 Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 

 Ge oss i dag det bröd vi behöver. 

 Och förlåt oss våra skulder 

 liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 

 Och utsätt oss inte för prövning 

 utan rädda oss från det onda. 

 Ditt är riket. 

 Din är makten och äran 

 i evighet. 

 Amen. 

VÄLSIGNELSEN 

Tag emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen: 

P Herren välsigne er och bevare er. 

 Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. 

 Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. 

 I (Guds) Faderns och Sonens (+) och den heliga  

 Andens namn. 

F Amen. 

 eller 

P Herren välsignar er och beskyddar er. 

 Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. 

 Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. 

 I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga 

 Andens namn. 

F Amen. 

PSALM 

SÄNDNINGSORD 

P/L Låt oss gå i frid, 

(F) i (vår Herres) Jesu Kristi namn. 
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 eller 

P/L Låt oss gå i frid 

(F) och tjäna Gud/Herren med glädje. 

 eller 

P/L Dopets Gud är med oss alla dagar. 

F Låt oss leva i tillit och förväntan. 

P/L Dopets Gud välsignar oss. 

F Låt oss bli till välsignelse. 

P/L Dopets Gud älskar oss. 

F Låt oss vandra i kärlek. 

MUSIK 
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Bilaga 2: Bibeltexter vid dopgudstjänst 

Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina under, 

förunderlig är du i allt du gör. Du kände mig alltigenom, 

min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i 

det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. 

Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, 

de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. 

PS 139: 13-16  

 

Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som 

har format dig Israel: Var inte rädd, jag har friköpt dig, 

jag har gett dig ditt namn, du är min, När du går genom vatten 

är jag med dig, vattenmassorna skall inte dränka dig. När du 

går genom eld skall du inte bli svedd, lågorna skall inte bränna 

dig. Jag är Herren, din Gud, Israels Helige är den som räddar dig. 

JES 43: 1-3 

 

Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes av 

Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig 

och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst 

hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” 

MARK 1: 9-11 

Jesus kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten 

gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att 

läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade 

den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över 

mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de 

fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna 

och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna 

ett nådens år från Herren. 
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LUK 4: 16-19 

 

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får 

förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva 

APG 2:38 

 

En ängel från Herren sade till Filippos: ”Gå nu vid middagstid 

ut på vägen som leder till Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.” 

Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoveunuck 

hos kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela 

hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud 

och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. 

Anden sade till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig intill den. 

”Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten 

Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?”- ”Hur skulle jag kunna 

det utan att någon vägleder mig?” svarade mannen. Och han bad Filippos 

stiga upp och sätta sig bredvid honom. (Filippos satte sig hos honom och 

sedan till orda, och med utgångspunkt från det skriftställe eunucken läste) 

förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram 

kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Är  

det något som hindrar att jag blir döpt?” Han lät stanna vagnen, och båda 

två, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp 

ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom 

inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje. 

APG 8: 26-31, 35-39. Avsnittet inom parantes (Filippos satte sig…läste) utgör 

en sammanfattning av verserna 32-34. 

 

Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi 

skall leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom 

Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han 
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skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. 

ROM 6:4-5 

 

Liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna 

bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande 

har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker 

slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. 

1KOR 12: 12-13 

 

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, 

det gamla är förbi, något nytt har kommit. 

2KOR 5:17 

 

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man 

eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

GAL 3: 27-28 

 

När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna 

blev uppenbarad räddade han oss- inte därför att vi gjort några 

rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig- och han 

gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. 

TIT 3:4-5 


