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Abstrakt 

 

Detta är en studie om skillnaden i dopsyn mellan Svenska kyrkan, Jehovas vittnen 

och Livets ord. Uppsatsen har haft som mål att försöka klargöra skillnader mellan 

dessa tre kyrkor i dopteologi om det överhuvudtaget finns någon, samt även 

skillnader och likheter i religionerna när det gäller det praktiska tillvägagångssättet att 

bli döpt inom respektive organisation. Jag har utifrån den litteratur jag kommit över 

om respektive religion, samt vid konversation vid förespråkare för en av 

organisationerna försökt mig på en någorlunda sammanfattande redogörelse av 

dilemmat. 

 

Då jag använt mig av ett traditionellt vetenskapligt perspektiv har jag inte lagt någon 

tyngdpunkt på intervjuer. Dock har jag på grund av praktiska omständigheter valt att 

intervjua en förespråkare för Livets ord, då jag har haft svårt att få tag i material från 

denna organisation. 

 

Målet med uppsatsen har varit att göra en uppsats i ämnet, då jag inte har hittat 

någon uppsats som tar upp skillnaden mellan dessa organisationer. Detta kan verka 

konstigt då alla tre kyrkor har bibeln som basis i sin ideologi. Målet med uppsatsen 

har också varit att på ett lättförståeligt sätt förklara detta fenomen. Min ambition har 

varit att läsare som inte har så mycket kunskap i ämnet ska kunna tillgodogöra sig 

detta arbete på ett bra sätt. 
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1.1 Bakgrund 

 

Varför valdes detta ämne? Jag valde detta ämne för att jag saknar tidigare 

vetenskapliga arbeten om detta och tycker därför att det inte har gjorts i så stor 

utsträckning tidigare. Arbeten som behandlar respektive religions dopsyn finns 

visserligen, i alla fall hos respektive förespråkare, men en jämförande analys skulle 

vara intressant enligt mig. Detta är grunden till varför jag valde detta ämne som 

alternativ till C-uppsats. 

 

En annan orsak är att bibeln är grunden i respektive religion. Att med det som 

utgångspunkt jämföra dopsynen gör det kanske enklare att förstå de olika 

riktningarna som varje organisation har. 

 

1.2 Inledning 

 

Dop är något som praktiseras inom de flesta kyrkor och samfund. Detta kan ske på 

olika sätt och ibland med olika innebörd. Att låta döpa sig kan generellt sägas ses 

som ett tecken på att man bekänner Jesus som frälsare och att man på så sätt viger 

sitt liv åt honom. Dopet i vatten har också varit ett krav från Svenska kyrkan i 

historien. Trots att det inte är så idag låter ändå 77% av landets nyblivna föräldrar 

döpa sina barn.1 Att man låter döpa sig själv och sina barn kan bero på att man vill 

låta en tradition gå vidare. Att man inte bekänner sig själv vara kristen verkar inom 

Svenska kyrkan inte ha så mycket med saken att göra. 

 

Inom frikyrkor är dopantalet också stort. Skillnaden där verkar vara att man måste ha 

en personlig övertygelse som ska delas med de övriga i organisationen. Individen i 

sig måste alltså vara mer aktiv i sitt kristna liv och ta ett större ansvar för dopet. 

 

I denna avhandling har jag valt att redogöra för dopets teologi inom Svenska kyrkan, 

Jehovas vittnen och Livets ord. Detta för att försöka ta reda på om och varför detta 

skiljer sig åt då grunden är den samma, nämligen bibeln. Jag har också försökt 

redogjort för dopet som företeelse inom dessa tre kyrkor. Hur gör man om man vill bli 

döpt inom respektive kyrka? Jag har tittat på vilka likheterna är och vilka skillnaderna 
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är? För att komma fram till likheter och skillnader har jag valt att titta närmare på 

bibelställen som står till grund för respektive kyrka. Dessa bibelställen har jag erhållit 

av respektive kyrkas förespråkare och/eller litteratur. Alla skriftställen som återges är 

dock hämtade från Bibel 2000. Denna uppsats innehåller många bibelcitat. Jag 

tycker att dessa är relevanta att ha med för att åskådliggöra respektive kyrkas 

hållning i frågan. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Skiljer sig dopets teologi och tillvägagångssätt åt mellan Svenska kyrkan, Jehovas 

Vittnen och Livets Ord och i så fall varför, då alla tre kyrkorna har bibeln som basis? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att på ett kvalitativt men ändå neutralt sätt åskådliggöra 

skillnaderna i doppraxis, i tillvägagångssättet mellan de tre kyrkorna. Detta därför att 

det kan verka konstigt att något med samma basis kan få olika tolkningar och 

resultat. Jag vill med denna avhandling visa om det verkligen är på detta sätt, eller 

om det endast är olika uttryck för samma sak. Det är också min uppfattning att 

jämförande forskning på detta sätt ej gjorts i så stor utsträckning i tidigare 

religionsforskning. Ofta lyfter man ut ett fenomen från sitt sammanhang och granskar 

det i ljuset av vad man vill nå fram till. Här har jag valt ut tre stycken med samma 

basis och valt att granska dem. Detta för att få en uppsats med fokus på objektivitet. 

 

1.5 Metod 

 

Jag har valt att använda mig av ett traditionellt vetenskapligt perspektiv. Jag 

avgränsar mig själv från fenomenet och beskriver det. Dock har jag i avslutningen 

gett mig på en diskussion av fenomenet. Detta har gjorts för att jag i detta ämne 

anser det vara ett enkelt och bra sätt att beskriva fenomenen på. 

 

                                                           
1 Tro, samfund, samhälle sid 12. 

 5



1.6 Tillvägagångssätt 

 

Jag har med hjälp av böcker, tidskrifter, artiklar, personlig kontakt och via Internet fått 

tag i informationen till denna uppsats. Då jag använt mig av ett traditionellt 

vetenskapligt perspektiv ligger inte fokus på intervjuer utan på dessa andra sätt att få 

fram information. Det har krävt en hel del letande för att få fram materialet till denna 

uppsats. Dels på grund av dopet och dess teologi och användningssätt ej belyses 

utanför det egna ledets publikationer gällande Jehovas vittnen och Livets ord. Dels 

på grund av att många uppfattningar gällande dopets teologi inom Svenska kyrkan 

verkar finnas, som det uppfattas av mig och många andra människor. 

 

1.7 Avtackanden 

 

Tack till min handledare Jari Ristiniemi för värdefull vägledning och råd i detta arbete. 

Tack också till Robert Ekh som gett mig värdefull hjälp i förståelsen av Livets ords 

dopteologi och doppraxis. Tack också till Aini Nyberg som tillhandahållit mig material 

om Jehovas vittnens dopteologi och doppraxis. 

 

1.8 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning om dopets teologi har sitt fokus på Svenska kyrkan. Antagligen för 

att Svenska kyrkan är den mest etablerade organisationen och att den har mest 

inflytande på gemene man i Sverige. Forskning kring och i mindre organisationer 

som Jehovas vittnen och Livets ord kräver mer, och är betydligt svårare att få insikt i 

för en utomstående forskare. 

 

Det jag hittat om Svenska kyrkan är t.ex. av professor emeritus Ragnar Holte i ett 

antal tidningsartiklar, bland annat i Svenska kyrkans tidning. Han anser att trots 

fortgående sekularisering måste dopet idag sägas ha en stark ställning i vårt land. 

Dock blir/är dopet främst en familjehögtid. Angående den teologiska aspekten kan 

sägas att Holte konstaterar att naturvetenskap och bibel är ense på i alla fall en 

punkt. Det är att ”livet på jorden uppstår när land höjer sig ur havet”2 Enligt Holte är 

dopet det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden för att människan 
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genom Guds nåd ska kunna bli rättfärdig och vinna liv. Dopet enligt Holte hör alltså 

hemma centralt i temakretsen synd- förlåtelse/rättfärdiggörelse. 

 

Om dopet inom kristendomen skriver Jonas Jonsson i en avhandling som 

publicerades i tidskriften Pilgrim3 att dopet och döden, den döpte och blodsvittnet, 

efterföljelsen och uppståndelsen” har sitt samband i det kristna martyrskapet. Dopet 

förenar enligt Jonsson människan och församlingen med Kristi liv, lidande, död och 

uppståndelse. Jonsson säger att dopet står både för identifikation och identitet. Han 

menar att höra samman med Kristus är en kallelse för varje döpt människa. Detta 

bottnar enligt honom i att människan från början anses vara skapad till Guds avbild. 

Därför anses människan vara ”ämnade att mogna till Kristi likhet” inom 

Kristendomen. 

 

Forskning kring Jehovas vittnens teologi om dopet har jag hittat uteslutande i deras 

egen litteratur. Något som bör nämnas om ämnet och som finns att läsa i utgivningen 

Jehovas Witnesses Proclaimers of God´s kingdom är att förutom att dopet är ett 

slags syndaförlåtelse och frälsningsakt, berättigar det till att få titulera sig som ett 

Jehovas vittne för den som döper sig inom organisationen. Detta är en intressant 

forskningsupptäckt som vittnena framtagit och proklamerar ut. 

 

Tidigare forskning kring Livets ords teologi om dopet har jag inte hittat. Böcker från 

organisationen som behandlar detta är endast tillgängliga för medlemmar. Därför 

uteblir redovisning om tidigare forskning kring Livets ords dopsyn. 

 

1.9 Materialbeskrivning 

 

Jag har använt mig av Svenska kyrkans egna tidningar när det gäller denna kyrkas 

dopteologi och doppraxis. Vid inläsning av Jehovas vittnens syn på dop har jag 

använt mig av organisationens egna böcker och tidskrifter för att få en djup förståelse 

av fenomenet hos dem. Förutom Livets ords hemsida har jag valt att intervjua en 

pastor inom församlingen i Gävle. Detta för att nedskriven fakta av utomstående 

                                                           
2 Svenska kyrkans tidning Nr38 Årg. 94 18/9-01. 
3 Pilgrim Nr 4 Årg. 6 1999. 
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författare om denna organisation ofta brukar vara otillförlitlig och subjektiv. Det har 

också varit väldigt svårt att hitta information om Livets ord i allmänna tidskrifter osv. 
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2.1 Dopets teologi inom Svenska kyrkan 

 

Svenska kyrkan döper barn, unga och vuxna. Gud själv anses handla i dopet och 

därför är det inte beroende av hur vuxen eller hur mogen en människa är. Gud anses 

ha gett människan dopet för att hon skall veta att hon tillhör Jesus Kristus och att hon 

kan lita på hans ord. Genom dopet anses människan tillhöra gemenskapen av alla 

dem som har Jesus Kristus till Herre. Dopets vatten är ett synligt tecken på att 

människan får leva i syndernas förlåtelse. 

 

Dopet som rit har sitt ursprung i en större innebörd än endast som tradition, vilket det 

ses som för många människor idag. Dopet inom Svenska kyrkan är en slags 

bekännelsehandling inför både Gud och människor. En trosbekännelse men också 

en syndabekännelse. Att det är en syndabekännelse framgår av skriftstället 

Apostlagärningarna 22:16: ”Tveka inte! Åkalla hans namn och låt dig genast döpas 

och tvättas ren från dina synder.” Att det också är en trosbekännelse framgår av 

Kolosserbrevet 2:12: ”när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också 

uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de 

döda.” Vid dopet anses man bokstavligt identifiera ”sig med Jesus död och 

uppståndelse, genom en symbolisk begravnings- och uppståndelseakt.”4 Detta 

baserar sig på frälsningstanken där Jesus dog för alla människors skull. Genom att 

låta sig döpas i vatten är det ett tecken på att man bekänner Jesus som frälsare, 

både för mänsklighetens och sin egen skull. 

 

När vattnet blir symbolen för det andliga livet är de främsta funktionerna att befrämja 

livets växt och att rena, tvätta bort det smutsiga. Alldeles som naturligt vatten gör. Att 

man har den inställningen belyses av vad som står i Titusbrevet 3: 4-7: ”Men när 

Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, 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. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över 

oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, 

vinna evigt liv.” 
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Teologiskt kan sägas att vatten i bibeln är en fråga om liv och död. Ur vattnet stiger 

land som bringar liv. Ett exempel jag valt att tagit på det är hämtat från 1 Mos 1: 

2,9,11 ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte 

fram över vattnet. Gud sade: ''Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så 

att land blir synligt.'' Och det blev så. Gud sade: ''Jorden skall ge grönska: fröbärande 

örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.'' Och det blev 

så.” 

 

I dagens dopritualer anses Guds ande sväva över vattnet för att på ett sätt gripa in, 

för att nyskapa.”5 Gud föder i ritualen människan på nytt till Guds eviga liv genom det 

med Anden förenade dopvattnet. Vattnet ses alltså som en symbol för Andens 

källflöden vilket också anses förmedlas dopkandidaten när dopet förrättas i den 

Treeniges namn. Korstecknet är en kristen symbol, som betecknar Treenigheten, 

alltså Gud som Fader, Son och Ande och som samtidigt påminner om Jesus död och 

uppståndelse. Det visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp och medlem i 

Kristi kyrka. 

 

Dopet ses som en början på det liv som ska levas i Kristi fotspår. Dopet i sig ger 

ingen fullkomlighet utan är endast en infart till ett liv av strävande mot det. Dopet ges 

som en nåd till människor som beslutat sig för att följa Jesus. Dopet ges till 

människor ”som är beroende av all den kraft som står till människans förfogande, för 

att bli frälst och frigjord från syndens förbannelse och makt.”6 I och med detta så 

anses ingen människa egentligen vara värdig att bli döpt. Det är endast tack vare 

nåden som detta kan ske. 

 

Dopet proklamerar indirekt att allt liv är från Gud. Samtidigt ingår i det ”att det finns 

hot om död och ont i världen.”7 Dopet talar om tre stycken huvudpunkter: ”om 

frälsningen, skapelsens återställelse och för den enskilde kristnes del om hans 

delaktighet i vad Kristus vunnit genom sitt verk.”8 P.g.a. av det så använder man 

förutom skaparens namn också Jesus Kristus namn. Genom detta anser kyrkan att 

                                                           
4 Dopet i vatten, sid 9. 
5 Svenska kyrkans tidning, 38/94 sid 460. 
6 Dopet i vatten, sid 11. 
7 Dop och medlemskap i kyrkan, sid 21. 
8 Dop och medlemskap i kyrkan, sid 21-22. 
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dopet på ett heltäckande och uttömmande sätt förkunnar att människornas liv på 

jorden är en gåva från Gud och trots allt elände och ont så finns det ett hopp/ljus för 

dessa som vill ha hjälp av Jesus. Detta hopp går ut på ”ett löfte om återställelse av 

allt som fördärvats genom skilsmässan från Gud, och därmed om försoning för all 

synd och om hopp om förgänglighet.” Att man även döper i andens namn beror på att 

”anden är oförgänglighetens förespråkare i det jordiska livet.”9 Man anser att det är 

Gud som vid dopet förbinder människan till sig och Jesus. Genom dopet ingås ett 

slags förbund mellan människa och Gud där människan lägger sitt liv i Guds händer. 

 

Som biblisk grund för dopet ligger Jesus missionsbefallning i Matteusevangeliet 

28:19-20: ”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 har gett er. Och 

jag är med er alla dagar till tidens slut.” 

 

Något som också är relevant för en äkta kristen inom Svenska kyrkan är skriftstället i 

Galaterbrevet 3:27-28: ”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.” Man talar här om en slags gemenskap som endast är förunnat de som tagit 

på sig det ok, som kännetecknas av Kristi efterföljare. 

 

Grunden för det kristna livet är dopets nyfödelse, frälsningen. Dopet ses som ”porten 

in i Kristi kyrka och livsgemenskapen med honom.”10 Att döpas är att vigas till Kristi 

efterföljd och även till hans död och uppståndelse. Dock ses själva dopet som en 

startpunkt, en engångshandling. För att nära det andliga livet måste andra 

nådemedel som t.ex. nattvarden tas till. 

 

När man tänker på dopet idag tänker man antagligen dels på en högtidlig gudstjänst 

och dels på högtidens innehåll. Dopet är en av livets milstolpar för de som väljer att 

döpa sig själv eller sina barn och en händelse som ofta förknippar med högtid och 

fest. I dopet fogas barnet, eller alternativt den vuxne in i den så kallade 

gudsgemenskapen. Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras 

önskan att ge det trygghet. 

                                                           
9 Dop och medlemskap i kyrkan, sid 22. 
10 Svenska kyrkans tidning, 38/94 sid 462. 
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Dopet kan också ses som en rit, en handling som hjälper människan att markera en 

viktig milstolpe i livet. Sådana riter kan behövas när ett barn har fötts, och när någon 

håller på att bli vuxen, när man älskar någon och vill gifta sig och när någon har dött. 

Alla är riter med ett slags livsomfattande innehåll. 

 

Dopet är början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i 

sitt dop är att bära vissheten om dopet djupt i sitt hjärta, att leva i Guds närhet och att 

vandra befriad. Att vara döpt anses vara som att höra hemma hos Gud. Det är en 

gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i 

Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension, den där Gud och människa hör 

ihop på det allra innersta sättet. Att bli döpt är att bli räddad, från livets yta till dess 

djup, från ondskan till det goda och från döden till livet anses det. 

 

Dopteologins grund inom Svenska kyrkan bygger på att Jesus är den referensmarkör 

vars nedstigande på jorden bidrog till att varje människa idag har möjlighet att bli 

frälst genom dopet. Dopet i sig är en frälsande aktiv handling. 

 

Inräknat konfirmander döps fler vuxna i Svenska kyrkan än i något annat svenskt 

samfund.11 

 

Svenska kyrkan erkänner också andra kyrkors dop. Den som alltså är döpt enligt en 

annan kristen kyrkas ordning och därmed tillhör Kristi gemenskap, döps inte om igen 

vid inträde i Svenska kyrkan. 

 

Dopet tillhör det som brukar kallas en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans 

sakrament. Att det kallas så beror på att det är något som anses ha instiftats av 

Jesus själv. En handling där ett jordiskt medel, alltså vattnet ger en andlig gåva, 

barnaskap hos Gud. 

 

Dopteologins grund inom Svenska kyrkan är att den som tror och är frälst kommer att 

få leva livet efter döden i himlen, i närheten av Jesus. Detta himmelska liv anses 

också vara i evig tid. Detta är målet för den döpte och frälste människan inom 

Svenska kyrkan. Himlen är det ställe som de godtrogna ska få fortsätta sitt liv efter 
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detta jordeliv. Till motsatts för den frälste som kommer till himlen anses den onda 

människan inom Svenska kyrkan komma till helvetet. Inom Svenska kyrkan idag 

råder dock delade meningar om detta helvete. Vissa säger att detta är ett bokstavligt 

ställe där människor pinas för alltid, medan andra anser att helvetet endast är ett 

uttryck för döden, som innebär ett totalt utslocknande av människan. 

Det som är relevant i denna uppsats är dock att den frälste och döpte inom Svenska 

kyrkan anses komma till himlen. 

 

2.2. Tillvägagångssätt att bli döpt inom Svenska kyrkan 

 

Den som inte tillhör Svenska kyrkan men önskar göra detta, blir döpt efter samtal och 

undervisning med ansvarig kyrkoherde/präst i respektive församling. Det gäller också 

odöpta ungdomar som vill konfirmeras. Vattnet som används vid dopet återfinns 

vanligen i en dopfunt. Man kan praktisera nedsänkning av dopkandidat i vatten men 

oftast stryks endast vatten på dopkandidatens panna medan denne döpes i Faderns, 

sonens och den Heliga andens namn. Prästen som utför dopet ses som en direkt 

länk, förmedlare mellan dopkandidaten och Gud. En rad bibelställen som har med 

dopet att göra läses upp i dopgudstjänsten, för att på så sätt fastställa vikten av 

allvaret i handlingen. Detta göra också för att förtydliga den ideologiska hållning som 

kyrkan tagit i dopideologin. När man väl har blivit döpt anses man blivit frälst inom 

Svenska kyrkan. 

 

2.3. Dopet inom Jehovas vittnen 

 

Inom Jehovas vittnen har dopet en viktig plats då det är först efter dopet som man 

kan/får kalla sig ett Jehovas vittne. Bibelstället som är grunden för doputövandet 

återfinns i Matteus 28: 18,19: ”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ''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” 

Detta anses utspela sig tre och ett halvt år efter att Jesus själv blev döpt av 

Johannes Döparen i floden Jordan.12 Dopet anses bör vara av personligt intresse för 

                                                           
11 Internet: www.svenskakyrkan.se. 
12 Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden, sid 95. 
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var och en inom organisationen i och med att dessa anvisningar i skriftstället anses 

vara riktade till var och en i församlingen. 

 

Dock bör understrykas att dopet vid denna tidpunkt var riktat direkt till judarna. 

Anledningen enligt vittnena går tillbaka till år 1513 före vanlig tideräkning då förfäder 

till judarna ingått ett förbund med Gud vid berget Sinai. Förpliktelserna i förbundet 

uppfylldes inte och därför fördömdes de som syndare. Som en symbol av sin ånger 

måste då judarna under första århundradet bli döpta i vatten och de måste bli Kristi 

lärjungar när tillfället öppnade sig för dem. När övrigt folk sedan fick tillfälle/möjlighet 

att döpa sig ”så måste de innan de kunde bli döpta själva oförbehållsamt överlämna 

sig åt Jehova för att tjäna honom som hans sons lärjungar.”13 Detta är fortfarande i 

dag gällande enligt vittnena och detta är idag vad det kristna vattendopet innebär för 

alla människor inkluderat judarna. Detta enda dop gäller för alla som blir sanna 

kristna. Alla som döps enligt detta sätt blir kristen och enligt vittnena ett Jehovas 

vittne. Detta grundas på två skriftställen. Efesierbrevet 4:5: ”En är Herren, en är tron, 

ett är dopet” och 2 Korintierbrevet 6:3,4: ”Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen 

skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag 

duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd.” 

 

Enligt Jehovas vittnen är det vissa saker man först måste erkänna angående Fadern, 

sonen och den heliga andens namn för att kunna döpas i deras namn. I och med att 

vittnenas teologi enligt dem själva helt är baserad på bibeln citeras här de 

skriftställen man måste erkänna enligt dem själva. Angående erkännandet om 

Fadern hänvisas till 2 Kungaboken 19:15: ”Herre, Israels Gud, du som tronar på 

keruberna, du ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel 

och jord.” Matteus 16:16,24 angående sonen: ”Simon Petrus svarade: Du är 

Messias, den levande Gudens son. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: Om någon 

vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” 

Erkännande om den heliga anden framgår från Johannesevangeliet 14: 16,17: ”Jag 

skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för 

alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den 

och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att 

vara i er.” 
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Dopet anses ha stor värde i Guds ögon. De som överlämnar/döper sig inom Jehovas 

vittnen till Guden Jehova, och som sedan fortsätter göra det som anses vara Guds 

vilja sägs ska bli frälsta från den nuvarande världen som anses vara ond. Detta 

baseras på Galaterbrevet 1:3,4: ”Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus 

Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda 

tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja.” 

 

Dessa döpta har blivit frälsta av Gud och ska inte längre tillintetgöras som övriga 

världen ska göra enligt deras teologi. Dock är inte dopet inom vittnena en garanti för 

frälsning. Dopet ses som en inkörsport till ett liv som ska levas i Kristi fotspår. 

Vittnenas kroppar ”skall användas uteslutande till att göra Guds vilja.”14 Om man inte 

uppfyller de förväntningar som finns inom organisationen anses man heller inte vara 

värdig denna frälsning. Ett moraliskt liv ska levas och det i överensstämmelse med 

organisationens föreskrifter. Annars kastas man ut ur gemenskapen med 

församlingen. 

 

Innebörden i dopet anses inom vittnena vara att man ska ”ändra ert sinne, och må 

var och en av er bli döpt i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse.”15 Dopet ses 

som ett personligt överlämnande åt Gud. Bibelstället i Matt 16:24 tolkas bokstavligt 

där det står: ”Om någon vill följa mig, må han då förneka sig själv och lyfta upp sin 

tortyrpåle och ständigt följa mig.” (Nya världens översättning av de kristna grekiska 

skrifterna 1976) Genom dopet anses man följa detta skriftställe. 

 

Barndop eller barnvälsignelse praktiseras inte bland vittnena då man anser att barn 

inte förstår innebörden av det, samt att alla ska av egen vilja påverka sitt liv. Om man 

utför barndop anses man bestrida denna hållning. 

 

Dopteologins grund inom Jehovas vittnen bygger på att Jesus är den referensmarkör 

vars nedstigande på jorden bidrog till att varje människa idag har möjlighet att bli 

frälst genom dopet. Dock är inte dopet i sig frälsande. Den person som vill bli räddad 

av Gud måste ägna hela sitt liv åt att sträva efter att göra Guds vilja. 

                                                           
13 Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden, sid 99. 
14 Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden, sid 100. 
15 Organiserade för att fullgöra vår tjänst, sid 171. 
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Dopet är inkörsporten (som leder så småningom) inom Jehovas vittnen till att 

människorna inom organisationen ska få leva för evigt på jorden. Man anses ska få 

leva i närhet med Jesus, men inte i himlen som många andra religioner tror. Inom 

Jehovas vittnen tror man att allt och alla ”kommer att bli ett” efter Guds ingripande på 

jorden. Detta ingripande som kommer att leda till att allt det onda kommer att tas 

bort. Denna möjlighet är endast till för de människor som är döpta och överlämnade 

inom Jehovas vittnens organisation. De som inte är döpt inom organisationen vid 

Guds ingripande kommer att dö den ”eviga döden”, upphörd existens. 

 

2.4. Tillvägagångssätt att bli döpt inom Jehovas vittnen 

 

Den som vill döpa sig inom Jehovas vittnen vänder sig till de styrande (äldste) i 

församlingen. Om personen anses leva ett gudfruktigt liv börjar de äldste studera 

boken ”Organiserade för att fullgöra vår tjänst” med denne. Boken innehåller de 

grundläggande ideologiska tankarna i religionen. Under studiets gång förvissar de 

styrande sig om att dopkandidaten förstå vad som krävs av denne, för att få axla det 

ansvar som krävs för att få döpas och via detta sätt bli ett Jehovas vittne. När 

genomgång gjorts brukar dopet ske vid nästkommande konvent som rörelsen har 

några gånger om året. 

 

Själva dopprocessen sker genom att de som önskar döpas sätter sig längst fram i 

stolsraderna vid konventet. Ett doptal hålls för att återigen understryka vikten av 

detta. Talet avslutas med att dopkandidaterna ställer sig upp och svarar ”Ja” på 

frågor som berör om de verkligen är beredda att överlämna sitt liv i Guds händer och 

hålla detta löfte i evig tid. När svaren är avklarade går man sedan till dopgraven för 

att symboliskt överlämna sig åt Gud. I dopgraven väntar några utvalda äldste på att 

utföra ritualen genom nedsänkning i vattnet. 

 

Dopet inom Jehovas vittnen berättigar till förmåner och uppdrag inom organisationen. 

Man får aktivt ta del i gudstjänstframförandet på ett annat sätt än ”odöpta” får göra. 

Allt medan tiden går ökar dessa förtroenden. Målet för de flesta männen inom 

organisationen är att bli äldste, en slags utvald herde för församlingen, och denna 

”klättring” börjar vid dopet. 
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2.5. Dopet inom Livets ord 

 

För att ta reda på Livets ords dopteologi och dopföreteelse har jag valt att intervjua 

Robert Ekh som är 1:a pastor i Livets ords församling i Gävle. Jag har valt att i 

redogörande form återge det som intervjun gav för att på ett lättförståeligt sätt spegla 

kontentan av Livets ords hållning i frågan. 

 

Dopet inom Livets ord har ingen frälsning i sig. Dopet är endast ett uttryck för att 

personen i fråga har blivit frälst. Man kan inte döpas om man inte har blivit frälst. 

Frälsningen ses som ett förbund mellan Gud och människa. Dopet ses som ett 

förbund i nåd mellan Gud och människor. Att dopet ges i nåd baseras på bland annat 

Efesierbrevet 2:8-9 ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva 

är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” 

 

Detta baseras också på en mängd andra skriftställen. Jag har valt att återge några av 

dem som åt mig gavs. 1 Mos 17:2,4: ”Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig 

och göra din ätt övermåttan talrik. Detta är mitt förbund med dig: du skall bli fader till 

många folk.” 

 

2 Mos 24: 1,11: ”Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt 

han det, gav åt sina lärjungar och sade: ’Tag och ät, detta är min kropp. Detta är mitt 

blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.’” 

 

Gal 3:13: ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta 

förbannelsen på sig.” 

 

Man kan säga att det är endast genom detta förbund, att Gud sände sin son som ett 

lösenoffer för mänskligheten, som ett personligt förhållande kan äga rum mellan Gud 

och människor. Om man inte har ett personligt förhållande med Gud kan inte heller 

ett dop inom Livets ord äga rum då det inte kan ha någon verksam kraft. 

 

Dopet är endast för troende inom Livets ord. Därför kallas också deras dop 

troendedop. Detta baserar sig på att man först måste bli frälst. Det är detta som är 

relevant inom kyrkan. Den som blir frälst klär på sig en helt ny inre personlighet som i 
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det senare återspeglas i ett yttre tillkännagivande, nämligen dopet. Dopet i sig har 

därför ingen frälsning i sig. En medelväg har antagits mellan kyrkans hållning, där 

dopet är frälsande i sig, och andra kyrkors hållning där dopet är en början på ett liv till 

frälsning. Detta baseras bland annat i Apostlagärningarna 2:38-40: ”Petrus svarade: 

''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. Ty löftet gäller för er och era barn och 

alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med 

många andra ord också, och han uppmanade dem: ''Se till att ni blir räddade undan 

detta onda släkte.'' Det är själva omvändelsen som är relevant. Att dopet sker i vatten 

är för att övriga folk kan se vem som blivit och är frälst. 

 

Dopet är en engångsföreteelse. Den som en gång blivit döpt inom den kristna 

församlingen behöver aldrig döpa om sig vid eventuellt skifte av samfund enligt 

Livets ord. Detta gäller om personen i fråga döpt sig vid en ålder så denne vetat vad 

den gett sig in på. Barndop accepteras inte, då spädbarn inte anses förstå 

innebörden i dopet. 

 

Att dopet sker genom nedsänkning i vatten baserar man på bland annat 

Romarbrevet 6:2-6: ”Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i 

den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta 

in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att 

också vi skall leva i 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, skall vi 

också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla 

människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin 

makt, så att vi inte längre är slavar under synden.” Man kan säga att själva 

nedsänkningen symboliserar Jesus död och uppstigningen från vattnet symboliserar 

hans uppståndelse. Därav att man använder sig av dopgravar inom organisationen. 

Att endast använda sig av dopfunt skulle inte kunna rättfärdiga detta skriftställe anser 

man. Detta understryks också i Kolosserbrevet 2:12: ”när ni begravdes med honom i 

dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som 

uppväckte honom från de döda.” 
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Vid dopet anses Guds heliga ande sväva över dopgraven. Gud är närvarande i allt 

enligt Livets ord. Detta sker i och med den tvåvägskommunikation som anses 

behövas mellan människa och Gud. Den människa som aktivt söker Gud, anses Gud 

hitta med sin heliga ande, sin verksamma kraft. Att man tar emot Jesus och visar det 

genom dopet är en bekännelse av att man tror på Jesus. Därav att Guds ande anses 

kretsa kring dopgraven. 

 

Dopet är en helig handling. Med dopet anses man visa omvärlden och Gud vad som 

redan ägt rum i hjärtat. 

 

Något som också helt kort valt att ta upp här och som är karakteristiskt för Livets ord 

är andedopet. Detta dop ska inte förknippas med det traditionella vattendopet. Detta 

kan ingås när som helst i livet efter att personen blivit frälst. Målet för den som vill bli 

andedöpt är gåvan att kunna tala i tungor för att på så sätt lättare kunna 

kommunicera med Gud i bön. Tillvägagångssättet är att personen själv ber Gud om 

att få den gåvan. Denna gåva kan då ses som den gåva det är att bli frälst. Alla får 

inte denna gåva eller vill ens ha den. Detta är helt upp till var och en inom 

församlingen. 

 

Dopteologins grund inom Livets ord är att dopet endast kan utföras om personen 

som ska döpas redan är frälst. Denna frälsning är grunden till att dopet 

överhuvudtaget kan ske. En proklamation om detta görs via dopet. 

 

Dopet inom Livets ord berättigar den döpte till att få en möjlighet att i framtiden få 

leva ett liv i Guds närhet. Dopet/frälsningen är grunden till att människan efter döden 

kommer upp till himlen, för att där leva för alltid med Jesus. Det är primärt på grund 

av det som man kan bli frälst och även att viljan till att bli det finns där. För den som 

inte är frälst och/eller vill bli det återstår helvetet, som i bokstavlig mening anses 

finnas och dit de onda människorna far efter döden. 

 

2.6. Tillvägagångssätt att bli döpt inom Livets ord 

 

När man blivit frälst och ska till och döpa sig inom Livets ord har församlingarna ett 

dopmöte som intresserade personer kan besöka, för att där bli medvetna om 
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innebörden i dopet. Efter mötet kan också en anmälan göras. Denna anmälan görs 

för att ett dopintyg ska kunna erhållas efter utfört dop. Dop kan alltså göras oavsett 

ålder. Dock ska varje person vara medveten om kontentan av dopet. Det är också 

viktigt att man ska döpa sig för att man själv vill. Ingen annan ska kunna påverka ens 

dop, då det är ett förbund endast mellan personen i sig och Gud. 

 

Själva dopförfarandet sker vid första lämpliga tillfälle. Dopen sker i dopgravar. Den 

som döper frågar kandidaten Vem är din Herre. Svaret ska vara Jesus Kristus. Efter 

denna ritual döps personen i Fadern, sonen och den helige andens namn. I och med 

detta dop ses man som renad från den synd som världen pålagt människan. 

 

Man döps alltså på grund av att man tror på Jesus, och när man tog emot Jesus 

säger Bibeln att man ”dog med honom” men att man också ”restes upp ifrån det döda 

med honom”. Det visar dopkandidaten genom dopet: jag dör med Jesus (går ned i 

dopgraven), blir begraven (sänks ned under vattnet) och därefter uppstår från de 

döda till ett nytt liv (reses upp ur vattnet).16 Detta baseras på Markus kapitel 16 och 

vers 16: ”Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli 

dömd.” 

 

Dopet är viktigt inom Livets ord. Dock blir man automatiskt inte medlem i 

organisationen endast genom dopet. För att bli medlem måste en medlemsansökan 

göras. Man kan alltså vara medlem i Livets ord utan att vara döpt och vise versa. Vid 

tecknande av medlemskap antas man dock inom en snar framtid vilja göra det. 

 

2.7. Skillnader och likheter mellan dessa kyrkor 

 

Uppenbarligen är det många likheter och skillnader mellan dessa tre kyrkor. 

Generellt kan sägas att Jehovas vittnen och Livets ord är de kyrkor som liknar 

varandra mest i teologipraxis. De är båda frikyrkor vars medlemmar är beredd att gå i 

princip hur långt som helst för att tron ska kunna bibehållas. Dock så verkar Livets 

ord och Svenska kyrkans grundideologi vara mest lika. Detta kan bottna i att man 

tillhör en gemensam kyrkoförsamling som Jehovas vittnen inte tillhör eller vill tillhöra. 
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Naturligtvis hänvisar varje kyrka till många bibelställen som referens till hur dopet ska 

gå till. Detta bottnar i att bibeln är full av otaliga exempel kring fenomenet. Och när 

utbudet är stort blir också alternativen det. Dock behöver inte tolkningen bli lika. 

Uppenbart är att dopteologin inom de tre kyrkorna kretsar kring samma sak. 

Kontentan av det är att dopet idag sker p.g.a. att Jesus kom ner till jorden, för att 

med sitt lösenoffer låta människorna få en möjlighet till ett liv efter döden. Jesus ses 

som ett lösenoffer jämställt med Adam, som var den enda fullkomliga människan 

innan Jesus. Det anses behövas en fullkomlig människa för att kunna ersätta och 

lösa en fullkomlig människa. Det gjorde Jesus och därav att dopet praktiseras i så 

stor utsträckning inom dessa tre kyrkor idag. Det är också därför som det utförs så 

många dop runt om i kyrkorna. Den som blir döpt har blivit räddad från Guds vrede 

som någon gång ska komma. När och hur den ska komma varierar dock beroende 

på ideologi. 

 

För Svenska kyrkan verkar vatten vara primärt. Vattnet skapar liv som i sin tur anses 

kunna ära Gud på ett antal sätt. Mitt intryck är att Svenska kyrkan betonar vikten av 

att dopet ska ske i vatten mest i sin dopteologi. För det två frikyrkorna ligger inte 

tonvikten på detta. För dem verkar det som om att vatten är något självklart och 

därför ska man döpas i det. Svenska kyrkans utläggningar om vatten och dess kraft 

är en tung punkt och därför verkar det som att man här valt att lägga sitt fokus på just 

detta. 

 

Tillvägagångssättet att bli döpt i praktiskt avseende verkar vara ganska lika i de tre 

kyrkorna. Visserligen nöjer sig Svenska kyrkan att stänka vatten på pannan på 

dopkandidaten, men möjligheten finns om så önskas för dopkandidaten att 

nedsänkas helt i vatten. Någon form av teologisk genomgång görs med 

dopkandidaten för att ge denne en insikt i dopets betydelse. Denna genomgång 

skiljer sig dock åt. Inom kyrkan görs en konfirmation som en bekräftelse av dopet och 

som går ut på att bibeln inläses av och med dopkandidaten. Denne ges en tid åt att 

förstå vissa hållningar i bibeln för att få en form av grundläggande kurs i 

bibelvetenskap. I princip blir alla som går igenom detta antagna och godkända för att 

bli döpta inom Svenska kyrkan. Man uppmanas att försöka leva ett rättskaffens liv, 

men detta är inget krav. Hos Jehovas vittnen är tiden före dopet mycket allvarligare 

                                                           
16 Internet: www.livetsord.se. 
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för den som vill döpas inom denna kyrka. Utvalda personer (äldste) inom 

församlingen studerar organisationens litteratur på ett sådant sätt så att dessa kan se 

om personen i fråga är lämpad, för att axla det ansvar som krävs för att bli ett vittne. 

Ingen kan alltså garanteras kunna bli döpt inom Jehovas vittnen bara för att man vill. 

Granskningen går ut på att de äldste ska förstå att personens hjärta är i 

överensstämmelse med ideologin inom organisationen. Personen måste också 

acceptera att leva på ett sådant sätt som överensstämmer med organisationens 

riktlinjer. Detta kan gälla sådana saker som att inte ha föräktenskapliga sexuella 

förhållanden, inte missbruka alkohol, inte ha ett promiskuöst leverne osv. 

Skulle den som vill döpa sig inom Jehovas vittnen tidigare varit döpt inom någon 

annan kyrka t.ex. Svenska kyrkan gäller inte det tidigare dopet. Alla nya intresserade 

måste inom vittnena visa ett eget intresse för att bli döpt inom organisationen för att 

kunna bli och kalla sig ett Jehovas vittne. Inom Livets ord gäller ett tidigare dop från 

en annan kyrka lika väl som det skulle ha gjorts inom organisationen. För Livets ord 

är inte dopet i sig primärt, utan hos dem är det primära att en inre ändring hos 

individen har gjorts, som leder till att ett dop kan ske. Om denna förändring, frälsning 

har gjorts innan eller under tiden som personen i fråga kommit i kontakt med Livets 

ord har ingen betydelse. Det är det slutgiltiga målet som är viktigt, frälsningen. 

 

Det som är lika mellan kyrkorna är att vid dopet tros Guds ande vara närvarande i 

dopgraven vid doptillfället. Detta anses helt bokstavligt ske. Den präst eller utvald 

som rent praktiskt uträttar dopet anses endast vara ett Guds redskap, eller om man 

så vill förlängda arm. 

 

Dopet sker inom Jehovas vittnen och Livets ord i någon form av dopgrav. Denna 

gäller för alla som inte av något annat skäl kan gå ned i den. I vissa fall, t.ex. vid 

sjukdom kan det ibland räcka med att lite vatten stryks på dopkandidatens panna, 

som ett tecken på att ett dopöverlämnande har skett. Svenska kyrkan använder sig 

för de mesta av en dopfunt. 

 

Både inom Svenska kyrkan och Livets ord används korstecknet som ett tecken på att 

Gud är en treenig Gud. Tecknet ska också påminna om Jesus död och 

uppståndelse. Detta är någon som Jehovas vittnen inte accepterar och därför ej 

heller praktiserar. Detta görs inte därför att de inte tror att Gud är treenig. Enligt 
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vittnena är Gud ett, Jesus ett och den heliga anden ett i bokstavlig mening. Dessa 

anses vara helt avskilda ifrån varandra. Denna punkt är relevant då den återspeglar 

den fundamentala skillnaden i livsåskådning som vittnena har gentemot de två andra 

kyrkorna. Att inte se Gud som en treenig Gud gör vittnena ganska egna i sitt slag 

som trossamfund. 

 

Man tror först och sedan döps man. Det är en av skillnaderna mellan de båda 

frikyrkorna och Svenska Kyrkan. Inom Svenska kyrkan kan man alltså i praktiken 

döpas utan en fast förankrad grund i sitt hjärta om att Jesus är mänsklighetens 

frälsare. Detta går inte inom Jehovas vittnen och Livets ord. Kontrollen inom dessa 

kyrkor innan dopet är allt för stor, för att någon som inte tror på Jesus ändå ska bli 

döpt i hans namn. 

 

Inom Svenska kyrkan och Jehovas vittnen tas man upp i församlingen som fullvärdig 

medlem, till skillnad mot hos Livets ord där man måste ansöka om ett medlemskap. 

Dopet berättigar inte automatiskt till medlemskap hos Livets ord. 

 

Att dopet hos Svenska kyrkan och Livets ord inte gäller hos Jehovas vittnen, har att 

göra med att vittnena inte är med i den kristna församlingen/gemenskapen som ett 

antal kyrkor i Sverige är. Några av dessa kyrkor är Pingstkyrkan, Missionskyrkan, 

Frälsningsarmén osv. Jehovas vittnen vill inte beblanda sig med världen och därför 

anses denna hållning vara den rätta. Detta kan tyckas underligt då dopet borde 

vara/ses som ett personligt förhållande mellan människa och Gud och inte mellan 

människa, församling och Gud. 
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3.1 Slutsats 

 

Efter att ha granskat tre stycken kyrkor och deras dopsyn så är mina tankar ganska 

omtumlade, som jag trodde att de skulle vara efter undersökningen. Uppenbarligen 

skiljer det sig enligt mig inte så mycket inom de tre kyrkorna som man skulle kunna 

tro, i dopteologi och doppraxis. De har alla bibeln som bas och använder den som sitt 

eget tolkningsförslag. Referat till bibelställen skiljer sig naturligt då det finns en 

mångfald av ställen att referera till angående dopet, såväl som andra teologiska 

aspekter. Man har endast valt att göra sin tolkning av det hela utifrån egen basis av 

valda skriftställen. Dock kan jag säga att en röd tråd går igenom allas dopsyn som 

bottnar i Jesus offer här på jorden. Jesus ses som upphovet till att det finns en chans 

för troende idag att komma undan Guds dom över denna onda värld. Och det skulle 

vara konstigt om dessa religioner, som alla är religioner i västvärlden, skulle ha en 

avsevärd skillnad i dopsyn med bas i det. Att jag har haft Svenska kyrkan som någon 

form av omedveten referens i arbetet går jag inte under stolen med. Detta p.g.a. att 

den är mest utbredd i vårt land, och att den är den kyrka som man oftast kommer i 

kontakt med vid kyrkliga förehavanden. Att det råder skillnader i den praktiska delen 

av dopet är naturligt, då man har olika inställningar till hur och varför man egentligen 

ska döpas. Livets ords hållning är i denna fråga enligt mig mest sund. Är du frälst ska 

du döpas oberoende av församlingstillhörighet och tidigare religiösa upplevelser, 

utan endast för att du vill det själv. Att man som hos Jehovas vittnen måste 

integreras i församlingen först är för mig obegriplig. Och hos Svenska kyrkan verkar 

det kvitta vad man tror, bara man döper sig. 

 

Generellt tycker jag att jag kunnat göra en objektiv och relevant analys av de olika 

teologiska aspekterna angående dopet som de tre kyrkorna har för närvarande. 

Svenska kyrkan är uppenbarligen en religiös ikon för de flesta människor i Sverige 

idag. Att säga något annat vore att förneka det uppenbara. Jehovas vittnen är enligt 

mig den mest fundamentalistiska kyrkan av dessa tre. Detta baserar jag på de 

stränga förehavanden som förekommer både före och efter dopet för den som vill 

döpas. Till skillnad från Livets ord där den som inte vill vara aktiv inom 

organisationen inte utfryses verkar detta vara något som endast hör till extrem 

fundamentalism. Gör som vi säger, annars … kan man underförstått säga att mottot 

verkar vara hos vittnena. I alla fall enligt mig som det verkar. Detta behöver inte 
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egentligen betyda att det alltid är negativt för respektive medlem i organisationen. 

Många människor som söker sig till olika religiösa rörelser brukar ha ett behov av att 

få strikta regler för sitt liv. Dock kan man som utomstående tycka att detta verkar 

konstigt. Visst kan alla frireligiösa rörelser och organisationer ha många 

uppseendeväckande och ifrågasättande linjer att följa i sin ideologi. Frågan är dock 

om detta alltid är dåligt för de som är inuti rörelsen? Som alltid är det svårt för en 

utomstående att försöka sig på en analys av hur det är att vara med i en frikyrka av 

dessa slag. 

 

Dopet har uppenbarligen sina likheter och skillnader i dessa tre rörelser. Dopet som 

fenomen kan sägas vara ett uttryck för något som skett eller kommer att kunna ske 

med den människa som blivit döpt. Denna rit är något som förekommit långt tillbaka i 

historien. Barndop var bl.a. vanligen förekommande under de första fyra 

århundradena i vår tideräkning. Vad ska man då säga om dopet som fenomen? Är 

det något som bara ska sägas och antas ha med religioner att göra? Eller kan det 

sägas variera, och påverkas av den tid man lever i? Uppenbarligen så är dopet något 

som man inte kan blunda för i dag i kontakt med olika religioner. Dopet är något som 

mer eller mindre förväntas av dig som ingår medlemskap i någon kyrka idag. Och 

tack vare Luther och hans reformation har vi idag ett urval av religionsinriktningar att 

välja på idag. Utan denna reformation skulle inte kyrkor som Livets ord eller Jehovas 

vittnen ens finnas idag. Dopet har med religion att göra och dopet förändras 

beroende på i vilken tid den verkar. Som ett bevis på det kan man se i det 

valalternativ människor har idag. Det är upp till var och en att vara med i vilken kyrka 

som helst i dag. Och du väljer själv om du vill gå ur, och kanske byta kyrka. Eller helt 

enkelt inte tillhöra någon kyrka. Detta skulle t.ex. inte accepteras innan 

reformationen. Då var det en självklarhet att tillhöra en religion och att anta 

respektive religions regelbok. Infarten till detta var också dopet. Dopet sågs som en 

självklarhet vilket man inte vågade trotsa oftast. 

 

Här kan det vara på sin plats att ägna några rader om dopet och dess innebörd i 

framtiden. Ingen människa kan ju som bekant sia om framtiden, men jag vågar mig 

ändå på det påståendet att dopet kommer att vara kvar i västerländska kyrkor en 

lång tid framöver. Detta bottnar bland annat i att dopstatistiken idag är stor. 77% av 

landets föräldrar låter döpa sina barn i och med vatten idag. Att denna inställning 
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skulle förändras snabbt är inget som jag tror. Dopsynen idag är en trygghet som 

ansvarsfulla föräldrar vill ge sitt barn, för att tillgodogöra barnet en god start i livet. 

Dock antar jag att utbudet av religioner, och då inte minst österländska influenser, 

kommer att öka och på sikt kunna dra ned denna siffra något. Men som med mycket 

annat så tror jag att detta är nyhetens behag. Jag tror att i det långa loppet så 

kommer man att vända sig tillbaka till den grund som man en gång hade. Och denna 

grund är vad man idag fortfarande står på. Och i och med det så kommer dopet, om 

än kanske i en annan skepnad finnas kvar i framtiden. 
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4.2 Bilaga 1. Frågor som det gavs svar på i intervjun med Robert Ekh 

 

 Är dopet enligt Livets ord en garanti för frälsning? 

 

 Anses Guds ande vara närvarande vid doptillfället och i så fall hur? 

 

 Utförs dopet i treenighet? 

 

 Använder ni er av särskilda dopfrågor för de som vill döpa sig inom er församling? 

 

 Sker dopet i en dopgrav eller i en dopfunt? Sker det i församlingslokalen? 
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Redogörelser och skillnader i dopteologi och doppraxis inom Svenska Kyrkan, Jehovas Vittnen och Livets Ord.


Religionsvetenskap C
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Björn Nyberg


VT - 01


Handledare: Jari Ristiniemi

Abstrakt


Detta är en studie om skillnaden i dopsyn mellan Svenska kyrkan, Jehovas vittnen och Livets ord. Uppsatsen har haft som mål att försöka klargöra skillnader mellan dessa tre kyrkor i dopteologi om det överhuvudtaget finns någon, samt även skillnader och likheter i religionerna när det gäller det praktiska tillvägagångssättet att bli döpt inom respektive organisation. Jag har utifrån den litteratur jag kommit över om respektive religion, samt vid konversation vid förespråkare för en av organisationerna försökt mig på en någorlunda sammanfattande redogörelse av dilemmat.

Då jag använt mig av ett traditionellt vetenskapligt perspektiv har jag inte lagt någon tyngdpunkt på intervjuer. Dock har jag på grund av praktiska omständigheter valt att intervjua en förespråkare för Livets ord, då jag har haft svårt att få tag i material från denna organisation.


Målet med uppsatsen har varit att göra en uppsats i ämnet, då jag inte har hittat någon uppsats som tar upp skillnaden mellan dessa organisationer. Detta kan verka konstigt då alla tre kyrkor har bibeln som basis i sin ideologi. Målet med uppsatsen har också varit att på ett lättförståeligt sätt förklara detta fenomen. Min ambition har varit att läsare som inte har så mycket kunskap i ämnet ska kunna tillgodogöra sig detta arbete på ett bra sätt.
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1.1 Bakgrund


Varför valdes detta ämne? Jag valde detta ämne för att jag saknar tidigare vetenskapliga arbeten om detta och tycker därför att det inte har gjorts i så stor utsträckning tidigare. Arbeten som behandlar respektive religions dopsyn finns visserligen, i alla fall hos respektive förespråkare, men en jämförande analys skulle vara intressant enligt mig. Detta är grunden till varför jag valde detta ämne som alternativ till C-uppsats.

En annan orsak är att bibeln är grunden i respektive religion. Att med det som utgångspunkt jämföra dopsynen gör det kanske enklare att förstå de olika riktningarna som varje organisation har.

1.2 Inledning


Dop är något som praktiseras inom de flesta kyrkor och samfund. Detta kan ske på olika sätt och ibland med olika innebörd. Att låta döpa sig kan generellt sägas ses som ett tecken på att man bekänner Jesus som frälsare och att man på så sätt viger sitt liv åt honom. Dopet i vatten har också varit ett krav från Svenska kyrkan i historien. Trots att det inte är så idag låter ändå 77% av landets nyblivna föräldrar döpa sina barn.
 Att man låter döpa sig själv och sina barn kan bero på att man vill låta en tradition gå vidare. Att man inte bekänner sig själv vara kristen verkar inom Svenska kyrkan inte ha så mycket med saken att göra.

Inom frikyrkor är dopantalet också stort. Skillnaden där verkar vara att man måste ha en personlig övertygelse som ska delas med de övriga i organisationen. Individen i sig måste alltså vara mer aktiv i sitt kristna liv och ta ett större ansvar för dopet.

I denna avhandling har jag valt att redogöra för dopets teologi inom Svenska kyrkan, Jehovas vittnen och Livets ord. Detta för att försöka ta reda på om och varför detta skiljer sig åt då grunden är den samma, nämligen bibeln. Jag har också försökt redogjort för dopet som företeelse inom dessa tre kyrkor. Hur gör man om man vill bli döpt inom respektive kyrka? Jag har tittat på vilka likheterna är och vilka skillnaderna är? För att komma fram till likheter och skillnader har jag valt att titta närmare på bibelställen som står till grund för respektive kyrka. Dessa bibelställen har jag erhållit av respektive kyrkas förespråkare och/eller litteratur. Alla skriftställen som återges är dock hämtade från Bibel 2000. Denna uppsats innehåller många bibelcitat. Jag tycker att dessa är relevanta att ha med för att åskådliggöra respektive kyrkas hållning i frågan.

1.3 Problemformulering


Skiljer sig dopets teologi och tillvägagångssätt åt mellan Svenska kyrkan, Jehovas Vittnen och Livets Ord och i så fall varför, då alla tre kyrkorna har bibeln som basis?

1.4 Syfte


Syftet med uppsatsen är att på ett kvalitativt men ändå neutralt sätt åskådliggöra skillnaderna i doppraxis, i tillvägagångssättet mellan de tre kyrkorna. Detta därför att det kan verka konstigt att något med samma basis kan få olika tolkningar och resultat. Jag vill med denna avhandling visa om det verkligen är på detta sätt, eller om det endast är olika uttryck för samma sak. Det är också min uppfattning att jämförande forskning på detta sätt ej gjorts i så stor utsträckning i tidigare religionsforskning. Ofta lyfter man ut ett fenomen från sitt sammanhang och granskar det i ljuset av vad man vill nå fram till. Här har jag valt ut tre stycken med samma basis och valt att granska dem. Detta för att få en uppsats med fokus på objektivitet.

1.5 Metod


Jag har valt att använda mig av ett traditionellt vetenskapligt perspektiv. Jag avgränsar mig själv från fenomenet och beskriver det. Dock har jag i avslutningen gett mig på en diskussion av fenomenet. Detta har gjorts för att jag i detta ämne anser det vara ett enkelt och bra sätt att beskriva fenomenen på.

1.6 Tillvägagångssätt


Jag har med hjälp av böcker, tidskrifter, artiklar, personlig kontakt och via Internet fått tag i informationen till denna uppsats. Då jag använt mig av ett traditionellt vetenskapligt perspektiv ligger inte fokus på intervjuer utan på dessa andra sätt att få fram information. Det har krävt en hel del letande för att få fram materialet till denna uppsats. Dels på grund av dopet och dess teologi och användningssätt ej belyses utanför det egna ledets publikationer gällande Jehovas vittnen och Livets ord. Dels på grund av att många uppfattningar gällande dopets teologi inom Svenska kyrkan verkar finnas, som det uppfattas av mig och många andra människor.

1.7 Avtackanden


Tack till min handledare Jari Ristiniemi för värdefull vägledning och råd i detta arbete. Tack också till Robert Ekh som gett mig värdefull hjälp i förståelsen av Livets ords dopteologi och doppraxis. Tack också till Aini Nyberg som tillhandahållit mig material om Jehovas vittnens dopteologi och doppraxis.

1.8 Tidigare forskning


Tidigare forskning om dopets teologi har sitt fokus på Svenska kyrkan. Antagligen för att Svenska kyrkan är den mest etablerade organisationen och att den har mest inflytande på gemene man i Sverige. Forskning kring och i mindre organisationer som Jehovas vittnen och Livets ord kräver mer, och är betydligt svårare att få insikt i för en utomstående forskare.

Det jag hittat om Svenska kyrkan är t.ex. av professor emeritus Ragnar Holte i ett antal tidningsartiklar, bland annat i Svenska kyrkans tidning. Han anser att trots fortgående sekularisering måste dopet idag sägas ha en stark ställning i vårt land. Dock blir/är dopet främst en familjehögtid. Angående den teologiska aspekten kan sägas att Holte konstaterar att naturvetenskap och bibel är ense på i alla fall en punkt. Det är att ”livet på jorden uppstår när land höjer sig ur havet”
 Enligt Holte är dopet det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden för att människan genom Guds nåd ska kunna bli rättfärdig och vinna liv. Dopet enligt Holte hör alltså hemma centralt i temakretsen synd- förlåtelse/rättfärdiggörelse.


Om dopet inom kristendomen skriver Jonas Jonsson i en avhandling som publicerades i tidskriften Pilgrim
 att dopet och döden, den döpte och blodsvittnet, efterföljelsen och uppståndelsen” har sitt samband i det kristna martyrskapet. Dopet förenar enligt Jonsson människan och församlingen med Kristi liv, lidande, död och uppståndelse. Jonsson säger att dopet står både för identifikation och identitet. Han menar att höra samman med Kristus är en kallelse för varje döpt människa. Detta bottnar enligt honom i att människan från början anses vara skapad till Guds avbild. Därför anses människan vara ”ämnade att mogna till Kristi likhet” inom Kristendomen.

Forskning kring Jehovas vittnens teologi om dopet har jag hittat uteslutande i deras egen litteratur. Något som bör nämnas om ämnet och som finns att läsa i utgivningen Jehovas Witnesses Proclaimers of God´s kingdom är att förutom att dopet är ett slags syndaförlåtelse och frälsningsakt, berättigar det till att få titulera sig som ett Jehovas vittne för den som döper sig inom organisationen. Detta är en intressant forskningsupptäckt som vittnena framtagit och proklamerar ut.

Tidigare forskning kring Livets ords teologi om dopet har jag inte hittat. Böcker från organisationen som behandlar detta är endast tillgängliga för medlemmar. Därför uteblir redovisning om tidigare forskning kring Livets ords dopsyn.

1.9 Materialbeskrivning


Jag har använt mig av Svenska kyrkans egna tidningar när det gäller denna kyrkas dopteologi och doppraxis. Vid inläsning av Jehovas vittnens syn på dop har jag använt mig av organisationens egna böcker och tidskrifter för att få en djup förståelse av fenomenet hos dem. Förutom Livets ords hemsida har jag valt att intervjua en pastor inom församlingen i Gävle. Detta för att nedskriven fakta av utomstående författare om denna organisation ofta brukar vara otillförlitlig och subjektiv. Det har också varit väldigt svårt att hitta information om Livets ord i allmänna tidskrifter osv.

2.1 Dopets teologi inom Svenska kyrkan


Svenska kyrkan döper barn, unga och vuxna. Gud själv anses handla i dopet och därför är det inte beroende av hur vuxen eller hur mogen en människa är. Gud anses ha gett människan dopet för att hon skall veta att hon tillhör Jesus Kristus och att hon kan lita på hans ord. Genom dopet anses människan tillhöra gemenskapen av alla dem som har Jesus Kristus till Herre. Dopets vatten är ett synligt tecken på att människan får leva i syndernas förlåtelse.


Dopet som rit har sitt ursprung i en större innebörd än endast som tradition, vilket det ses som för många människor idag. Dopet inom Svenska kyrkan är en slags bekännelsehandling inför både Gud och människor. En trosbekännelse men också en syndabekännelse. Att det är en syndabekännelse framgår av skriftstället Apostlagärningarna 22:16: ”Tveka inte! Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder.” Att det också är en trosbekännelse framgår av Kolosserbrevet 2:12: ”när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.” Vid dopet anses man bokstavligt identifiera ”sig med Jesus död och uppståndelse, genom en symbolisk begravnings- och uppståndelseakt.”
 Detta baserar sig på frälsningstanken där Jesus dog för alla människors skull. Genom att låta sig döpas i vatten är det ett tecken på att man bekänner Jesus som frälsare, både för mänsklighetens och sin egen skull.


När vattnet blir symbolen för det andliga livet är de främsta funktionerna att befrämja livets växt och att rena, tvätta bort det smutsiga. Alldeles som naturligt vatten gör. Att man har den inställningen belyses av vad som står i Titusbrevet 3: 4-7: ”Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, 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. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.”

Teologiskt kan sägas att vatten i bibeln är en fråga om liv och död. Ur vattnet stiger land som bringar liv. Ett exempel jag valt att tagit på det är hämtat från 1 Mos 1: 2,9,11 ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ''Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.'' Och det blev så. Gud sade: ''Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.'' Och det blev så.”

I dagens dopritualer anses Guds ande sväva över vattnet för att på ett sätt gripa in, för att nyskapa.”
 Gud föder i ritualen människan på nytt till Guds eviga liv genom det med Anden förenade dopvattnet. Vattnet ses alltså som en symbol för Andens källflöden vilket också anses förmedlas dopkandidaten när dopet förrättas i den Treeniges namn. Korstecknet är en kristen symbol, som betecknar Treenigheten, alltså Gud som Fader, Son och Ande och som samtidigt påminner om Jesus död och uppståndelse. Det visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp och medlem i Kristi kyrka.

Dopet ses som en början på det liv som ska levas i Kristi fotspår. Dopet i sig ger ingen fullkomlighet utan är endast en infart till ett liv av strävande mot det. Dopet ges som en nåd till människor som beslutat sig för att följa Jesus. Dopet ges till människor ”som är beroende av all den kraft som står till människans förfogande, för att bli frälst och frigjord från syndens förbannelse och makt.”
 I och med detta så anses ingen människa egentligen vara värdig att bli döpt. Det är endast tack vare nåden som detta kan ske.

Dopet proklamerar indirekt att allt liv är från Gud. Samtidigt ingår i det ”att det finns hot om död och ont i världen.”
 Dopet talar om tre stycken huvudpunkter: ”om frälsningen, skapelsens återställelse och för den enskilde kristnes del om hans delaktighet i vad Kristus vunnit genom sitt verk.”
 P.g.a. av det så använder man förutom skaparens namn också Jesus Kristus namn. Genom detta anser kyrkan att dopet på ett heltäckande och uttömmande sätt förkunnar att människornas liv på jorden är en gåva från Gud och trots allt elände och ont så finns det ett hopp/ljus för dessa som vill ha hjälp av Jesus. Detta hopp går ut på ”ett löfte om återställelse av allt som fördärvats genom skilsmässan från Gud, och därmed om försoning för all synd och om hopp om förgänglighet.” Att man även döper i andens namn beror på att ”anden är oförgänglighetens förespråkare i det jordiska livet.”
 Man anser att det är Gud som vid dopet förbinder människan till sig och Jesus. Genom dopet ingås ett slags förbund mellan människa och Gud där människan lägger sitt liv i Guds händer.

Som biblisk grund för dopet ligger Jesus missionsbefallning i Matteusevangeliet 28:19-20: ”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 har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Något som också är relevant för en äkta kristen inom Svenska kyrkan är skriftstället i Galaterbrevet 3:27-28: ”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.” Man talar här om en slags gemenskap som endast är förunnat de som tagit på sig det ok, som kännetecknas av Kristi efterföljare.

Grunden för det kristna livet är dopets nyfödelse, frälsningen. Dopet ses som ”porten in i Kristi kyrka och livsgemenskapen med honom.”
 Att döpas är att vigas till Kristi efterföljd och även till hans död och uppståndelse. Dock ses själva dopet som en startpunkt, en engångshandling. För att nära det andliga livet måste andra nådemedel som t.ex. nattvarden tas till.


När man tänker på dopet idag tänker man antagligen dels på en högtidlig gudstjänst och dels på högtidens innehåll. Dopet är en av livets milstolpar för de som väljer att döpa sig själv eller sina barn och en händelse som ofta förknippar med högtid och fest. I dopet fogas barnet, eller alternativt den vuxne in i den så kallade gudsgemenskapen. Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge det trygghet.

Dopet kan också ses som en rit, en handling som hjälper människan att markera en viktig milstolpe i livet. Sådana riter kan behövas när ett barn har fötts, och när någon håller på att bli vuxen, när man älskar någon och vill gifta sig och när någon har dött. Alla är riter med ett slags livsomfattande innehåll.

Dopet är början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i sitt dop är att bära vissheten om dopet djupt i sitt hjärta, att leva i Guds närhet och att vandra befriad. Att vara döpt anses vara som att höra hemma hos Gud. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension, den där Gud och människa hör ihop på det allra innersta sättet. Att bli döpt är att bli räddad, från livets yta till dess djup, från ondskan till det goda och från döden till livet anses det.

Dopteologins grund inom Svenska kyrkan bygger på att Jesus är den referensmarkör vars nedstigande på jorden bidrog till att varje människa idag har möjlighet att bli frälst genom dopet. Dopet i sig är en frälsande aktiv handling.

Inräknat konfirmander döps fler vuxna i Svenska kyrkan än i något annat svenskt samfund.


Svenska kyrkan erkänner också andra kyrkors dop. Den som alltså är döpt enligt en annan kristen kyrkas ordning och därmed tillhör Kristi gemenskap, döps inte om igen vid inträde i Svenska kyrkan.


Dopet tillhör det som brukar kallas en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans sakrament. Att det kallas så beror på att det är något som anses ha instiftats av Jesus själv. En handling där ett jordiskt medel, alltså vattnet ger en andlig gåva, barnaskap hos Gud.


Dopteologins grund inom Svenska kyrkan är att den som tror och är frälst kommer att få leva livet efter döden i himlen, i närheten av Jesus. Detta himmelska liv anses också vara i evig tid. Detta är målet för den döpte och frälste människan inom Svenska kyrkan. Himlen är det ställe som de godtrogna ska få fortsätta sitt liv efter detta jordeliv. Till motsatts för den frälste som kommer till himlen anses den onda människan inom Svenska kyrkan komma till helvetet. Inom Svenska kyrkan idag råder dock delade meningar om detta helvete. Vissa säger att detta är ett bokstavligt ställe där människor pinas för alltid, medan andra anser att helvetet endast är ett uttryck för döden, som innebär ett totalt utslocknande av människan.

Det som är relevant i denna uppsats är dock att den frälste och döpte inom Svenska kyrkan anses komma till himlen.

2.2. Tillvägagångssätt att bli döpt inom Svenska kyrkan


Den som inte tillhör Svenska kyrkan men önskar göra detta, blir döpt efter samtal och undervisning med ansvarig kyrkoherde/präst i respektive församling. Det gäller också odöpta ungdomar som vill konfirmeras. Vattnet som används vid dopet återfinns vanligen i en dopfunt. Man kan praktisera nedsänkning av dopkandidat i vatten men oftast stryks endast vatten på dopkandidatens panna medan denne döpes i Faderns, sonens och den Heliga andens namn. Prästen som utför dopet ses som en direkt länk, förmedlare mellan dopkandidaten och Gud. En rad bibelställen som har med dopet att göra läses upp i dopgudstjänsten, för att på så sätt fastställa vikten av allvaret i handlingen. Detta göra också för att förtydliga den ideologiska hållning som kyrkan tagit i dopideologin. När man väl har blivit döpt anses man blivit frälst inom Svenska kyrkan.

2.3. Dopet inom Jehovas vittnen


Inom Jehovas vittnen har dopet en viktig plats då det är först efter dopet som man kan/får kalla sig ett Jehovas vittne. Bibelstället som är grunden för doputövandet återfinns i Matteus 28: 18,19: ”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ''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”

Detta anses utspela sig tre och ett halvt år efter att Jesus själv blev döpt av Johannes Döparen i floden Jordan.
 Dopet anses bör vara av personligt intresse för var och en inom organisationen i och med att dessa anvisningar i skriftstället anses vara riktade till var och en i församlingen.

Dock bör understrykas att dopet vid denna tidpunkt var riktat direkt till judarna. Anledningen enligt vittnena går tillbaka till år 1513 före vanlig tideräkning då förfäder till judarna ingått ett förbund med Gud vid berget Sinai. Förpliktelserna i förbundet uppfylldes inte och därför fördömdes de som syndare. Som en symbol av sin ånger måste då judarna under första århundradet bli döpta i vatten och de måste bli Kristi lärjungar när tillfället öppnade sig för dem. När övrigt folk sedan fick tillfälle/möjlighet att döpa sig ”så måste de innan de kunde bli döpta själva oförbehållsamt överlämna sig åt Jehova för att tjäna honom som hans sons lärjungar.”
 Detta är fortfarande i dag gällande enligt vittnena och detta är idag vad det kristna vattendopet innebär för alla människor inkluderat judarna. Detta enda dop gäller för alla som blir sanna kristna. Alla som döps enligt detta sätt blir kristen och enligt vittnena ett Jehovas vittne. Detta grundas på två skriftställen. Efesierbrevet 4:5: ”En är Herren, en är tron, ett är dopet” och 2 Korintierbrevet 6:3,4: ”Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd.”

Enligt Jehovas vittnen är det vissa saker man först måste erkänna angående Fadern, sonen och den heliga andens namn för att kunna döpas i deras namn. I och med att vittnenas teologi enligt dem själva helt är baserad på bibeln citeras här de skriftställen man måste erkänna enligt dem själva. Angående erkännandet om Fadern hänvisas till 2 Kungaboken 19:15: ”Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord.” Matteus 16:16,24 angående sonen: ”Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” Erkännande om den heliga anden framgår från Johannesevangeliet 14: 16,17: ”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.”

Dopet anses ha stor värde i Guds ögon. De som överlämnar/döper sig inom Jehovas vittnen till Guden Jehova, och som sedan fortsätter göra det som anses vara Guds vilja sägs ska bli frälsta från den nuvarande världen som anses vara ond. Detta baseras på Galaterbrevet 1:3,4: ”Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja.”

Dessa döpta har blivit frälsta av Gud och ska inte längre tillintetgöras som övriga världen ska göra enligt deras teologi. Dock är inte dopet inom vittnena en garanti för frälsning. Dopet ses som en inkörsport till ett liv som ska levas i Kristi fotspår. Vittnenas kroppar ”skall användas uteslutande till att göra Guds vilja.”
 Om man inte uppfyller de förväntningar som finns inom organisationen anses man heller inte vara värdig denna frälsning. Ett moraliskt liv ska levas och det i överensstämmelse med organisationens föreskrifter. Annars kastas man ut ur gemenskapen med församlingen.

Innebörden i dopet anses inom vittnena vara att man ska ”ändra ert sinne, och må var och en av er bli döpt i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse.”
 Dopet ses som ett personligt överlämnande åt Gud. Bibelstället i Matt 16:24 tolkas bokstavligt där det står: ”Om någon vill följa mig, må han då förneka sig själv och lyfta upp sin tortyrpåle och ständigt följa mig.” (Nya världens översättning av de kristna grekiska skrifterna 1976) Genom dopet anses man följa detta skriftställe.

Barndop eller barnvälsignelse praktiseras inte bland vittnena då man anser att barn inte förstår innebörden av det, samt att alla ska av egen vilja påverka sitt liv. Om man utför barndop anses man bestrida denna hållning.

Dopteologins grund inom Jehovas vittnen bygger på att Jesus är den referensmarkör vars nedstigande på jorden bidrog till att varje människa idag har möjlighet att bli frälst genom dopet. Dock är inte dopet i sig frälsande. Den person som vill bli räddad av Gud måste ägna hela sitt liv åt att sträva efter att göra Guds vilja.

Dopet är inkörsporten (som leder så småningom) inom Jehovas vittnen till att människorna inom organisationen ska få leva för evigt på jorden. Man anses ska få leva i närhet med Jesus, men inte i himlen som många andra religioner tror. Inom Jehovas vittnen tror man att allt och alla ”kommer att bli ett” efter Guds ingripande på jorden. Detta ingripande som kommer att leda till att allt det onda kommer att tas bort. Denna möjlighet är endast till för de människor som är döpta och överlämnade inom Jehovas vittnens organisation. De som inte är döpt inom organisationen vid Guds ingripande kommer att dö den ”eviga döden”, upphörd existens.

2.4. Tillvägagångssätt att bli döpt inom Jehovas vittnen


Den som vill döpa sig inom Jehovas vittnen vänder sig till de styrande (äldste) i församlingen. Om personen anses leva ett gudfruktigt liv börjar de äldste studera boken ”Organiserade för att fullgöra vår tjänst” med denne. Boken innehåller de grundläggande ideologiska tankarna i religionen. Under studiets gång förvissar de styrande sig om att dopkandidaten förstå vad som krävs av denne, för att få axla det ansvar som krävs för att få döpas och via detta sätt bli ett Jehovas vittne. När genomgång gjorts brukar dopet ske vid nästkommande konvent som rörelsen har några gånger om året.

Själva dopprocessen sker genom att de som önskar döpas sätter sig längst fram i stolsraderna vid konventet. Ett doptal hålls för att återigen understryka vikten av detta. Talet avslutas med att dopkandidaterna ställer sig upp och svarar ”Ja” på frågor som berör om de verkligen är beredda att överlämna sitt liv i Guds händer och hålla detta löfte i evig tid. När svaren är avklarade går man sedan till dopgraven för att symboliskt överlämna sig åt Gud. I dopgraven väntar några utvalda äldste på att utföra ritualen genom nedsänkning i vattnet.

Dopet inom Jehovas vittnen berättigar till förmåner och uppdrag inom organisationen. Man får aktivt ta del i gudstjänstframförandet på ett annat sätt än ”odöpta” får göra. Allt medan tiden går ökar dessa förtroenden. Målet för de flesta männen inom organisationen är att bli äldste, en slags utvald herde för församlingen, och denna ”klättring” börjar vid dopet.

2.5. Dopet inom Livets ord


För att ta reda på Livets ords dopteologi och dopföreteelse har jag valt att intervjua Robert Ekh som är 1:a pastor i Livets ords församling i Gävle. Jag har valt att i redogörande form återge det som intervjun gav för att på ett lättförståeligt sätt spegla kontentan av Livets ords hållning i frågan.

Dopet inom Livets ord har ingen frälsning i sig. Dopet är endast ett uttryck för att personen i fråga har blivit frälst. Man kan inte döpas om man inte har blivit frälst. Frälsningen ses som ett förbund mellan Gud och människa. Dopet ses som ett förbund i nåd mellan Gud och människor. Att dopet ges i nåd baseras på bland annat Efesierbrevet 2:8-9 ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.”

Detta baseras också på en mängd andra skriftställen. Jag har valt att återge några av dem som åt mig gavs. 1 Mos 17:2,4: ”Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ätt övermåttan talrik. Detta är mitt förbund med dig: du skall bli fader till många folk.”

2 Mos 24: 1,11: ”Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ’Tag och ät, detta är min kropp. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.’”

Gal 3:13: ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig.”

Man kan säga att det är endast genom detta förbund, att Gud sände sin son som ett lösenoffer för mänskligheten, som ett personligt förhållande kan äga rum mellan Gud och människor. Om man inte har ett personligt förhållande med Gud kan inte heller ett dop inom Livets ord äga rum då det inte kan ha någon verksam kraft.

Dopet är endast för troende inom Livets ord. Därför kallas också deras dop troendedop. Detta baserar sig på att man först måste bli frälst. Det är detta som är relevant inom kyrkan. Den som blir frälst klär på sig en helt ny inre personlighet som i det senare återspeglas i ett yttre tillkännagivande, nämligen dopet. Dopet i sig har därför ingen frälsning i sig. En medelväg har antagits mellan kyrkans hållning, där dopet är frälsande i sig, och andra kyrkors hållning där dopet är en början på ett liv till frälsning. Detta baseras bland annat i Apostlagärningarna 2:38-40: ”Petrus svarade: ''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. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: ''Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte.'' Det är själva omvändelsen som är relevant. Att dopet sker i vatten är för att övriga folk kan se vem som blivit och är frälst.

Dopet är en engångsföreteelse. Den som en gång blivit döpt inom den kristna församlingen behöver aldrig döpa om sig vid eventuellt skifte av samfund enligt Livets ord. Detta gäller om personen i fråga döpt sig vid en ålder så denne vetat vad den gett sig in på. Barndop accepteras inte, då spädbarn inte anses förstå innebörden i dopet.

Att dopet sker genom nedsänkning i vatten baserar man på bland annat Romarbrevet 6:2-6: ”Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i 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, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.” Man kan säga att själva nedsänkningen symboliserar Jesus död och uppstigningen från vattnet symboliserar hans uppståndelse. Därav att man använder sig av dopgravar inom organisationen. Att endast använda sig av dopfunt skulle inte kunna rättfärdiga detta skriftställe anser man. Detta understryks också i Kolosserbrevet 2:12: ”när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.”

Vid dopet anses Guds heliga ande sväva över dopgraven. Gud är närvarande i allt enligt Livets ord. Detta sker i och med den tvåvägskommunikation som anses behövas mellan människa och Gud. Den människa som aktivt söker Gud, anses Gud hitta med sin heliga ande, sin verksamma kraft. Att man tar emot Jesus och visar det genom dopet är en bekännelse av att man tror på Jesus. Därav att Guds ande anses kretsa kring dopgraven.

Dopet är en helig handling. Med dopet anses man visa omvärlden och Gud vad som redan ägt rum i hjärtat.


Något som också helt kort valt att ta upp här och som är karakteristiskt för Livets ord är andedopet. Detta dop ska inte förknippas med det traditionella vattendopet. Detta kan ingås när som helst i livet efter att personen blivit frälst. Målet för den som vill bli andedöpt är gåvan att kunna tala i tungor för att på så sätt lättare kunna kommunicera med Gud i bön. Tillvägagångssättet är att personen själv ber Gud om att få den gåvan. Denna gåva kan då ses som den gåva det är att bli frälst. Alla får inte denna gåva eller vill ens ha den. Detta är helt upp till var och en inom församlingen.

Dopteologins grund inom Livets ord är att dopet endast kan utföras om personen som ska döpas redan är frälst. Denna frälsning är grunden till att dopet överhuvudtaget kan ske. En proklamation om detta görs via dopet.

Dopet inom Livets ord berättigar den döpte till att få en möjlighet att i framtiden få leva ett liv i Guds närhet. Dopet/frälsningen är grunden till att människan efter döden kommer upp till himlen, för att där leva för alltid med Jesus. Det är primärt på grund av det som man kan bli frälst och även att viljan till att bli det finns där. För den som inte är frälst och/eller vill bli det återstår helvetet, som i bokstavlig mening anses finnas och dit de onda människorna far efter döden.

2.6. Tillvägagångssätt att bli döpt inom Livets ord


När man blivit frälst och ska till och döpa sig inom Livets ord har församlingarna ett dopmöte som intresserade personer kan besöka, för att där bli medvetna om innebörden i dopet. Efter mötet kan också en anmälan göras. Denna anmälan görs för att ett dopintyg ska kunna erhållas efter utfört dop. Dop kan alltså göras oavsett ålder. Dock ska varje person vara medveten om kontentan av dopet. Det är också viktigt att man ska döpa sig för att man själv vill. Ingen annan ska kunna påverka ens dop, då det är ett förbund endast mellan personen i sig och Gud.

Själva dopförfarandet sker vid första lämpliga tillfälle. Dopen sker i dopgravar. Den som döper frågar kandidaten Vem är din Herre. Svaret ska vara Jesus Kristus. Efter denna ritual döps personen i Fadern, sonen och den helige andens namn. I och med detta dop ses man som renad från den synd som världen pålagt människan.

Man döps alltså på grund av att man tror på Jesus, och när man tog emot Jesus säger Bibeln att man ”dog med honom” men att man också ”restes upp ifrån det döda med honom”. Det visar dopkandidaten genom dopet: jag dör med Jesus (går ned i dopgraven), blir begraven (sänks ned under vattnet) och därefter uppstår från de döda till ett nytt liv (reses upp ur vattnet).
 Detta baseras på Markus kapitel 16 och vers 16: ”Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.”

Dopet är viktigt inom Livets ord. Dock blir man automatiskt inte medlem i organisationen endast genom dopet. För att bli medlem måste en medlemsansökan göras. Man kan alltså vara medlem i Livets ord utan att vara döpt och vise versa. Vid tecknande av medlemskap antas man dock inom en snar framtid vilja göra det.

2.7. Skillnader och likheter mellan dessa kyrkor


Uppenbarligen är det många likheter och skillnader mellan dessa tre kyrkor. Generellt kan sägas att Jehovas vittnen och Livets ord är de kyrkor som liknar varandra mest i teologipraxis. De är båda frikyrkor vars medlemmar är beredd att gå i princip hur långt som helst för att tron ska kunna bibehållas. Dock så verkar Livets ord och Svenska kyrkans grundideologi vara mest lika. Detta kan bottna i att man tillhör en gemensam kyrkoförsamling som Jehovas vittnen inte tillhör eller vill tillhöra.

Naturligtvis hänvisar varje kyrka till många bibelställen som referens till hur dopet ska gå till. Detta bottnar i att bibeln är full av otaliga exempel kring fenomenet. Och när utbudet är stort blir också alternativen det. Dock behöver inte tolkningen bli lika. Uppenbart är att dopteologin inom de tre kyrkorna kretsar kring samma sak. Kontentan av det är att dopet idag sker p.g.a. att Jesus kom ner till jorden, för att med sitt lösenoffer låta människorna få en möjlighet till ett liv efter döden. Jesus ses som ett lösenoffer jämställt med Adam, som var den enda fullkomliga människan innan Jesus. Det anses behövas en fullkomlig människa för att kunna ersätta och lösa en fullkomlig människa. Det gjorde Jesus och därav att dopet praktiseras i så stor utsträckning inom dessa tre kyrkor idag. Det är också därför som det utförs så många dop runt om i kyrkorna. Den som blir döpt har blivit räddad från Guds vrede som någon gång ska komma. När och hur den ska komma varierar dock beroende på ideologi.

För Svenska kyrkan verkar vatten vara primärt. Vattnet skapar liv som i sin tur anses kunna ära Gud på ett antal sätt. Mitt intryck är att Svenska kyrkan betonar vikten av att dopet ska ske i vatten mest i sin dopteologi. För det två frikyrkorna ligger inte tonvikten på detta. För dem verkar det som om att vatten är något självklart och därför ska man döpas i det. Svenska kyrkans utläggningar om vatten och dess kraft är en tung punkt och därför verkar det som att man här valt att lägga sitt fokus på just detta.

Tillvägagångssättet att bli döpt i praktiskt avseende verkar vara ganska lika i de tre kyrkorna. Visserligen nöjer sig Svenska kyrkan att stänka vatten på pannan på dopkandidaten, men möjligheten finns om så önskas för dopkandidaten att nedsänkas helt i vatten. Någon form av teologisk genomgång görs med dopkandidaten för att ge denne en insikt i dopets betydelse. Denna genomgång skiljer sig dock åt. Inom kyrkan görs en konfirmation som en bekräftelse av dopet och som går ut på att bibeln inläses av och med dopkandidaten. Denne ges en tid åt att förstå vissa hållningar i bibeln för att få en form av grundläggande kurs i bibelvetenskap. I princip blir alla som går igenom detta antagna och godkända för att bli döpta inom Svenska kyrkan. Man uppmanas att försöka leva ett rättskaffens liv, men detta är inget krav. Hos Jehovas vittnen är tiden före dopet mycket allvarligare för den som vill döpas inom denna kyrka. Utvalda personer (äldste) inom församlingen studerar organisationens litteratur på ett sådant sätt så att dessa kan se om personen i fråga är lämpad, för att axla det ansvar som krävs för att bli ett vittne. Ingen kan alltså garanteras kunna bli döpt inom Jehovas vittnen bara för att man vill. Granskningen går ut på att de äldste ska förstå att personens hjärta är i överensstämmelse med ideologin inom organisationen. Personen måste också acceptera att leva på ett sådant sätt som överensstämmer med organisationens riktlinjer. Detta kan gälla sådana saker som att inte ha föräktenskapliga sexuella förhållanden, inte missbruka alkohol, inte ha ett promiskuöst leverne osv.

Skulle den som vill döpa sig inom Jehovas vittnen tidigare varit döpt inom någon annan kyrka t.ex. Svenska kyrkan gäller inte det tidigare dopet. Alla nya intresserade måste inom vittnena visa ett eget intresse för att bli döpt inom organisationen för att kunna bli och kalla sig ett Jehovas vittne. Inom Livets ord gäller ett tidigare dop från en annan kyrka lika väl som det skulle ha gjorts inom organisationen. För Livets ord är inte dopet i sig primärt, utan hos dem är det primära att en inre ändring hos individen har gjorts, som leder till att ett dop kan ske. Om denna förändring, frälsning har gjorts innan eller under tiden som personen i fråga kommit i kontakt med Livets ord har ingen betydelse. Det är det slutgiltiga målet som är viktigt, frälsningen.

Det som är lika mellan kyrkorna är att vid dopet tros Guds ande vara närvarande i dopgraven vid doptillfället. Detta anses helt bokstavligt ske. Den präst eller utvald som rent praktiskt uträttar dopet anses endast vara ett Guds redskap, eller om man så vill förlängda arm.

Dopet sker inom Jehovas vittnen och Livets ord i någon form av dopgrav. Denna gäller för alla som inte av något annat skäl kan gå ned i den. I vissa fall, t.ex. vid sjukdom kan det ibland räcka med att lite vatten stryks på dopkandidatens panna, som ett tecken på att ett dopöverlämnande har skett. Svenska kyrkan använder sig för de mesta av en dopfunt.

Både inom Svenska kyrkan och Livets ord används korstecknet som ett tecken på att Gud är en treenig Gud. Tecknet ska också påminna om Jesus död och uppståndelse. Detta är någon som Jehovas vittnen inte accepterar och därför ej heller praktiserar. Detta görs inte därför att de inte tror att Gud är treenig. Enligt vittnena är Gud ett, Jesus ett och den heliga anden ett i bokstavlig mening. Dessa anses vara helt avskilda ifrån varandra. Denna punkt är relevant då den återspeglar den fundamentala skillnaden i livsåskådning som vittnena har gentemot de två andra kyrkorna. Att inte se Gud som en treenig Gud gör vittnena ganska egna i sitt slag som trossamfund.

Man tror först och sedan döps man. Det är en av skillnaderna mellan de båda frikyrkorna och Svenska Kyrkan. Inom Svenska kyrkan kan man alltså i praktiken döpas utan en fast förankrad grund i sitt hjärta om att Jesus är mänsklighetens frälsare. Detta går inte inom Jehovas vittnen och Livets ord. Kontrollen inom dessa kyrkor innan dopet är allt för stor, för att någon som inte tror på Jesus ändå ska bli döpt i hans namn.

Inom Svenska kyrkan och Jehovas vittnen tas man upp i församlingen som fullvärdig medlem, till skillnad mot hos Livets ord där man måste ansöka om ett medlemskap. Dopet berättigar inte automatiskt till medlemskap hos Livets ord.

Att dopet hos Svenska kyrkan och Livets ord inte gäller hos Jehovas vittnen, har att göra med att vittnena inte är med i den kristna församlingen/gemenskapen som ett antal kyrkor i Sverige är. Några av dessa kyrkor är Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Frälsningsarmén osv. Jehovas vittnen vill inte beblanda sig med världen och därför anses denna hållning vara den rätta. Detta kan tyckas underligt då dopet borde vara/ses som ett personligt förhållande mellan människa och Gud och inte mellan människa, församling och Gud.

3.1 Slutsats


Efter att ha granskat tre stycken kyrkor och deras dopsyn så är mina tankar ganska omtumlade, som jag trodde att de skulle vara efter undersökningen. Uppenbarligen skiljer det sig enligt mig inte så mycket inom de tre kyrkorna som man skulle kunna tro, i dopteologi och doppraxis. De har alla bibeln som bas och använder den som sitt eget tolkningsförslag. Referat till bibelställen skiljer sig naturligt då det finns en mångfald av ställen att referera till angående dopet, såväl som andra teologiska aspekter. Man har endast valt att göra sin tolkning av det hela utifrån egen basis av valda skriftställen. Dock kan jag säga att en röd tråd går igenom allas dopsyn som bottnar i Jesus offer här på jorden. Jesus ses som upphovet till att det finns en chans för troende idag att komma undan Guds dom över denna onda värld. Och det skulle vara konstigt om dessa religioner, som alla är religioner i västvärlden, skulle ha en avsevärd skillnad i dopsyn med bas i det. Att jag har haft Svenska kyrkan som någon form av omedveten referens i arbetet går jag inte under stolen med. Detta p.g.a. att den är mest utbredd i vårt land, och att den är den kyrka som man oftast kommer i kontakt med vid kyrkliga förehavanden. Att det råder skillnader i den praktiska delen av dopet är naturligt, då man har olika inställningar till hur och varför man egentligen ska döpas. Livets ords hållning är i denna fråga enligt mig mest sund. Är du frälst ska du döpas oberoende av församlingstillhörighet och tidigare religiösa upplevelser, utan endast för att du vill det själv. Att man som hos Jehovas vittnen måste integreras i församlingen först är för mig obegriplig. Och hos Svenska kyrkan verkar det kvitta vad man tror, bara man döper sig.

Generellt tycker jag att jag kunnat göra en objektiv och relevant analys av de olika teologiska aspekterna angående dopet som de tre kyrkorna har för närvarande. Svenska kyrkan är uppenbarligen en religiös ikon för de flesta människor i Sverige idag. Att säga något annat vore att förneka det uppenbara. Jehovas vittnen är enligt mig den mest fundamentalistiska kyrkan av dessa tre. Detta baserar jag på de stränga förehavanden som förekommer både före och efter dopet för den som vill döpas. Till skillnad från Livets ord där den som inte vill vara aktiv inom organisationen inte utfryses verkar detta vara något som endast hör till extrem fundamentalism. Gör som vi säger, annars … kan man underförstått säga att mottot verkar vara hos vittnena. I alla fall enligt mig som det verkar. Detta behöver inte egentligen betyda att det alltid är negativt för respektive medlem i organisationen. Många människor som söker sig till olika religiösa rörelser brukar ha ett behov av att få strikta regler för sitt liv. Dock kan man som utomstående tycka att detta verkar konstigt. Visst kan alla frireligiösa rörelser och organisationer ha många uppseendeväckande och ifrågasättande linjer att följa i sin ideologi. Frågan är dock om detta alltid är dåligt för de som är inuti rörelsen? Som alltid är det svårt för en utomstående att försöka sig på en analys av hur det är att vara med i en frikyrka av dessa slag.

Dopet har uppenbarligen sina likheter och skillnader i dessa tre rörelser. Dopet som fenomen kan sägas vara ett uttryck för något som skett eller kommer att kunna ske med den människa som blivit döpt. Denna rit är något som förekommit långt tillbaka i historien. Barndop var bl.a. vanligen förekommande under de första fyra århundradena i vår tideräkning. Vad ska man då säga om dopet som fenomen? Är det något som bara ska sägas och antas ha med religioner att göra? Eller kan det sägas variera, och påverkas av den tid man lever i? Uppenbarligen så är dopet något som man inte kan blunda för i dag i kontakt med olika religioner. Dopet är något som mer eller mindre förväntas av dig som ingår medlemskap i någon kyrka idag. Och tack vare Luther och hans reformation har vi idag ett urval av religionsinriktningar att välja på idag. Utan denna reformation skulle inte kyrkor som Livets ord eller Jehovas vittnen ens finnas idag. Dopet har med religion att göra och dopet förändras beroende på i vilken tid den verkar. Som ett bevis på det kan man se i det valalternativ människor har idag. Det är upp till var och en att vara med i vilken kyrka som helst i dag. Och du väljer själv om du vill gå ur, och kanske byta kyrka. Eller helt enkelt inte tillhöra någon kyrka. Detta skulle t.ex. inte accepteras innan reformationen. Då var det en självklarhet att tillhöra en religion och att anta respektive religions regelbok. Infarten till detta var också dopet. Dopet sågs som en självklarhet vilket man inte vågade trotsa oftast.

Här kan det vara på sin plats att ägna några rader om dopet och dess innebörd i framtiden. Ingen människa kan ju som bekant sia om framtiden, men jag vågar mig


ändå på det påståendet att dopet kommer att vara kvar i västerländska kyrkor en lång tid framöver. Detta bottnar bland annat i att dopstatistiken idag är stor. 77% av landets föräldrar låter döpa sina barn i och med vatten idag. Att denna inställning skulle förändras snabbt är inget som jag tror. Dopsynen idag är en trygghet som ansvarsfulla föräldrar vill ge sitt barn, för att tillgodogöra barnet en god start i livet. Dock antar jag att utbudet av religioner, och då inte minst österländska influenser, kommer att öka och på sikt kunna dra ned denna siffra något. Men som med mycket annat så tror jag att detta är nyhetens behag. Jag tror att i det långa loppet så kommer man att vända sig tillbaka till den grund som man en gång hade. Och denna grund är vad man idag fortfarande står på. Och i och med det så kommer dopet, om än kanske i en annan skepnad finnas kvar i framtiden.

4.1 Källförteckning


Tryckt Litteratur


Bring. R (1979) Dop och medlemskap i kyrkan Ragnar Bring och SKEAB förlag AB, Stockholm.

Gustafsson. G (1997) Tro, samfund, samhälle Libris: Örebro


Pilgrim (Nr 4, 1999) Bokförlaget Cordia AB.

Sjöberg. S (1978) Dopet i vatten Obs: Inget förlagsnamn angivet i boken.


Svensk kyrkotidning (Nr 38, 1994) Svensk kyrkotidningsförlag.

Watchtower förlaget (1983) Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden Watchtower and tract society of New York Inc.

Watchtower förlaget (1993) Jehova´s witnesses. Proclaimers of God´s kingdom Watchtower bible and tract society of Pennsylvania

Watchtower förlaget (1983) Organiserade för att fullgöra vår tjänst Watchtower bible and tract society of New York Inc.

Internet


www.livetsord.se

www.svenskakyrkan.se

www.bibel2000.org

Otryckta källor


Intervju: Robert Ekh. 1:a pastor, Livets ords församling i Gävle 2001.

4.2 Bilaga 1. Frågor som det gavs svar på i intervjun med Robert Ekh


· Är dopet enligt Livets ord en garanti för frälsning?


· Anses Guds ande vara närvarande vid doptillfället och i så fall hur?


· Utförs dopet i treenighet?


· Använder ni er av särskilda dopfrågor för de som vill döpa sig inom er församling?


· Sker dopet i en dopgrav eller i en dopfunt? Sker det i församlingslokalen?


� Tro, samfund, samhälle sid 12.


� Svenska kyrkans tidning Nr38 Årg. 94 18/9-01.


� Pilgrim Nr 4 Årg. 6 1999.


� Dopet i vatten, sid 9.


� Svenska kyrkans tidning, 38/94 sid 460.


� Dopet i vatten, sid 11.


� Dop och medlemskap i kyrkan, sid 21.


� Dop och medlemskap i kyrkan, sid 21-22.


� Dop och medlemskap i kyrkan, sid 22.


� Svenska kyrkans tidning, 38/94 sid 462.


� Internet: � HYPERLINK http://www.svenskakyrkan.se ��www.svenskakyrkan.se�.


� Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden, sid 95.


� Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden, sid 99.


� Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden, sid 100.


� Organiserade för att fullgöra vår tjänst, sid 171.


� Internet: � HYPERLINK http://www.livetsord.se ��www.livetsord.se�.
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