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Abstract 
 

This paper pertains to two purposes: 1.) Investigate the motives for baptism within the Church of Sweden 

in the episcopal letter Leva i dopet (2011), 2.) Discuss whether the baptismal motifs appear relevant in 

the situation that the Church of Sweden stands in a pluralistic and secular society  as well as evangelical 

Lutheran tradition.  As as norm, Priests nowadays  need to be able to justify why it is important to have 

oneself or their children baptized.  

The motives for baptism in the episcopal letter are examined on the basis that a relevant baptismalology 

arises in the meeting between tradition and situation. In this study The baptismal motifs in Leva i dopet is 

compared with baptismal motifs in the Confessions of the Church of Sweden (represented by the 

Augsburg Confession and Martin Luther's Great Catechism). Inspired by her thesis : Skapelsens 

mysterium Skapelsens skarament(2009), three problem areas Anna-Karin Hammar describes are used to 

investigate how baptismal motifs relate to situation and tradition. These three problem areas are: A) The 

relationship between baptized and not baptized. B) Destruction and original sin and C) The relationship 

of God and the world.  
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Inledning 

 

Jag har haft en kristen uppväxt och har alltid identifierat mig som kristen. Det dröjde dock ända till 

vuxen ålder innan jag döptes i Svenska kyrkan. Jag hade då varit aktiv i Svenska kyrkan en tid (då 

fortfarande odöpt) men började uppleva att det kanske sågs som lite obekvämt för församlingen att jag 

inte var döpt. Jag upplevde dock inte att jag fick något tydligt teologiskt motiv till varför jag skulle döpa 

mig och detta gjorde till en början att jag var tveksam. På ett sätt sökte jag en förklaring som skulle göra 

det viktigt att jag lät döpa mig, på ett sätt ville jag inte att den Gud som jag tror på skulle vara en Gud 

som gjorde skillnad på människor efter huruvida de är döpta eller ej. 

Jag började så småningom studera teologi för att bli präst inom Svenska kyrkan. Det slog mig ganska 

snart att präster inom Svenska kyrkan ibland har en ganska svår uppgift, inte minst i samband med dop. 

Som svenskkyrklig präst är det troligt att du, under dopförrättning, möter föräldrar som inte anser sig 

som speciellt religiösa eller troende och där de teologiska grunderna för dopet inte är självklara.  

Eftersom Svenska kyrkan har ett högt medlemstal, omfattar dessa också en stor bredd av medlemmar, 

från kyrkvana och teologiskt intresserade till de som kanske inte identifierar sig som troende men kanske 

ändå låter döpa sina barn. Teologen Thomas Ekstrand menar att det inte alltid är teologiska motiv som är 

grund till medlemskap i Svenska kyrkan. Ekstrand beskriver istället att motiv för medlemskap ofta är 

baserat på upplevd kulturell samhörighet, behov av meningssammanhang och förväntan om kyrklig 

service.1  

Svenska kyrkan är en kyrka som genom åren genomgått stora förändringar och som idag inte står i den 

kontext den en gång gjorde. Den är inte längre en statskyrka och har fått förändrade regler för 

medlemskap. Innan 1996 registrerades barn som föddes automatisk som medlemmar i Svenska kyrkan 

om någon av barnets föräldrar var medlem i Svenska kyrkan. Idag blir man istället medlem när man 

döps. Det finns dock fortfarande medlemmar som inte är döpta, som automatiskt blivit medlemmar för 

att de föddes före 1996 och inte aktivt valt att ansöka om utträde eller låtit döpa sig. Föräldrar kan dock 

 
1 Thomas Ekstrand, Folkkyrkans gränser, en teologiskt analys av övergången från stadskyrka till fri folkkyrka. Stokholm: 

Verbum Förlag, 2002 s.113 

 



UPPSALA UNIVERSITET D-uppsats   5 (42) 

 

   

 

 

än idag välja att registerna sina barn som medlemmar utan att döpa dem, detta sker då ”i väntan på” att 

de ska döpas.2 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter är från en tid(1500-talet) då att tro på Gud ansågs som mer eller 

mindre självklart.3 Texterna från reformationstiden är skrivna i den kontext som rådde då. De är skrivna 

för att försvara sin ståndpunkt gentemot Katolska kyrkan, anabaptister m.fl. Den Augsburgska bekännel-

sen (som ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter) är skriven som ett försvar mot den katolska kyrkans 

reaktion på reformatorn Martin Luthers 95 teser som han spikade upp på en kyrkport i Wittenberg 1517. 

På så sätt kan den Augsburgska bekännelsen ses som ”den ena sidan” av en konflikt och detta bör man ha 

i åtanke när man arbetar med texten. Den är dock intressant därför att den är utmärkande för den lut-

herska kyrkotraditionen. 

Dagens medlemmar ser inte sig själva med självklarhet som speciellt religiösa eller troende och kyrkans 

riter kan för många vara svåra att förstå, när många av Svenska kyrkans medlemmar inte är speciellt vana 

att vistas i det kyrkliga rummet och saknar tolkningsnycklar. De liturgier som används under dopförrätt-

ningen bär ibland spår av traditioner som kanske kan vara svåra att ta till sig och motivera i en samtida 

kontext med dagens människosyn(er). Ett exempel är befrielsebönen som kan anses ge en mörk bild av 

dopbarnet (och barn generellt) då prästen ber att barnet ska befrias från ”mörkrets makt”.4 

För kyrkovana medlemmar kanske dopet är tradition och kulturell tillhörighet snarare än ett utryck för 

tro. Samtidigt inrymmer Svenska kyrkans medlemmar både teologiskt insatta och djupt troende. Det är 

således en utmaning att hitta teologiska förklaringar för dopet som passar den bredd av medlemmar som 

Svensk kyrkan företräder. Frågan väcks då hur man motiverar dopet teologiskt med förankring i den 

svenskkyrkliga traditionen, låter dopet vara viktigt teologiskt, och samtidigt förståeligt och relevant för 

den bredd av Svenska kyrkans medlemmar som en svenskkyrklig präst möter. Är det möjligt för en nu-

tida svenskkyrklig dopteologi att vara trovärdig mot sin tradition och samtidigt upplevas relevant i sin 

samtid i ett mångkulturellt och sekulariserat Sverige?  

Teologen Anna-Karin Hammar har i sin avhandling Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament, Dopte-

ologi i mötet mellan tradition och situation (2009), undersökt dopteologi i mötet mellan tradition och si-

 
2Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska kyrkan, 

2011. s. 41 
3 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: verbum, 1985 s.30 
4 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I. Stockholm: Verbum AB, 2018. s.177 
”Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria NN 
från mörkrets makt, skriv hennes/hans namn i livets bok 
och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid.” 
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tuation. Hon menar att en trovärdig dopteologi måste förhålla sig till både sin tradition och till sin situat-

ion för att vara relevant i sin samtid. Hon har arbetat fram vad hon kallar tre problemområden där hon 

låter tradition och situation mötas (relationen mellan döpta och inte döpta, destruktion/arvsynd och för-

hållandet mellan Gud och världen). 

År 2011 kom ett biskopsbrev där Svenska kyrkans biskopar skriver om dopet. Ett biskopsbrev är en skrift 

formulerad av biskoparna för Svenska kyrkan riktad till Svenska kyrkans präster och församlingar som 

tar upp aktuella och viktiga ämnen. 5 I biskopsbrevets inledning börjar dåvarande ärkebiskop Anders 

Wejryd med att förklara att det förr var en självklarhet att alla nyfödda barn döptes i Sverige men att det 

numera inte är en självklarhet och att när dopet inte längre är en självklarhet så behöver dopet motiveras. 

I biskopsbrevet Leva i dopet ges nio motiv till varför Svenska kyrkan döper och vad dopet har för bety-

delse enligt Svenska kyrkan. Jag finner det intressant att i min uppsats undersöka dessa motiv närmare, 

hur de förhåller sig till både den Svenska kyrkans tradition i form av de bekännelseskrifter som är 

Svenska kyrkans grundläggande dokument och om dessa motiv kan anses vara relevanta i den situation 

som Svenska kyrkans präster möter i sitt dagliga arbete, där de träffar kyrkans medlemmar under dopak-

ten, i dopsamtal och dopundervisning där de kan behöva förklara och motivera varför kyrkan döper.  

 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka de motiv som ges för dopet inom Svenska kyrkan i 

biskopsbrevet Leva i dopet (2011) och undersöka hur förankrade dessa motiv är i Svenska kyrkans 

tradition i form av Svenska kyrkans bekännelseskrifter (representerade av Augsburgska bekännelsen och 

Martin Luthers stora katekes) och om dopmotiven framstår som relevanta i den situation som Svenska 

kyrkan står i ett pluralistiskt och sekulariserat samhälle där präster behöver kunna motivera dopet till 

dem som undrar varför det är viktigt att låta döpa sig eller sina barn. 

Frågeställning 
 

Hur förhåller sig de motiv som anges för dopet inom Svenska kyrkan i biskopsbrevet Leva i Dopet till sin 

tradition (i Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes) och nutida situation främst 

utifrån de tre problemområden som Hammar aktualiserar i sin avhandling Skapelsens mysterium 

 
5Författarna till biskopsbrevet är alla de dåvarande biskoparna (år 2011) för Svenska kyrkans samtliga stift tillsammans med 

dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd. Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och 

församlingar. Uppsala: Svenska kyrkan, 2011 s.5 
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skapelsens sakrament (Relationen mellan döpta och inte döpta, Destruktion och arvsynd och Relationen 

mellan Gud och människa/ transcendens och immanens)? 

Teori 
 

I Anna-Karin Hammars avhandling använder hon en teoretisk utgångspunkt inspirerad av teologen David 

Tracy. 

 ”theology is the attempt to establish mutally critical correlations between an interpretion of the 

Christian tradition and an interpretation of the contemporary situation.”6 

Hammars teologiska utgångspunkt som hon använder i sin avhandling är att en trovärdig teologi kan 

utvecklas i mötet mellan tolkning av tradition och tolkning av situation och i ett ömsesidigt kritiskt 

förhållningsätt dem emellan.7 

Både tradition och situation är vida begrepp som behöver preciseras. Tradition kan beskrivas som något 

som sträcker sig över tid, inbegriper kontinuitet och är vedertaget. Tradition och situation är dock inte 

helt lätta att separera. Traditionen skapas i situationer och situationen är inte frikopplad från historia och 

tradition. Dessa begrepp, tradition och situation, utgör min huvudsakliga teoretiska blick som jag 

kommer använda i min analys av Svenska kyrkans nutida dopmotiv. 

Vid Uppsala möte 1593 framträdde Svenska kyrkan som en evangelisk-luthersk bekännelsekyrka och 

kan därför sägas stå i den lutherska kyrkotraditionen. Vid Uppsala möte fattade man beslut om vilka tex-

ter som skulle utgöra grunden för Svenska kyrkans lära. Då antogs de tre huvudsymbola (den Aposto-

liska, den Nicenska och den Athanasiska trosbekännelsen som är sammanfattande trosdokument) samt 

den Augsburgska bekännelsen som Svenska kyrkans bekännelsedokument. 8 Dessa är en idag en del av 

de dokument som tillsammans utgör Svenska kyrkans bekännelseskrifter. När man prästvigs i Svenska 

 
6 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.5 
7 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.6 
8 Med huvudsymbola menas trosbekännelse. En trosbekännelse är ett sammanfattande dokument av kristen tro som används 

av kyrkor, bland annat i dopgudstjänsten, där den i Svenska kyrkans handbok från 2017 läses före frågan till dopkandidaten 

eller föräldrarna om dopet gäller ett barn (Vill ni att ert barn ska döpas/ Vill du döpas till denna tro? eller om prästen inte vill 

ställa en fråga säger ”Detta är den tro vi döps till. I den får vi leva och dö för att uppstå till evigt liv.” Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan del I. Stockholm: Verbum AB, 2018. s.181  
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kyrkan får man avlägga löfte att förkunna Guds ord så som det är omvittnat i Svenska kyrkans bekän-

nelse.9  

Den Augsburgska bekännelsen är ett förenande bekännelsedokument för den evangelisk-lutherska kyrko-

traditionen.10 Den Augsburgska bekännelsen är en skrift (precis som de andra bekännelseskrifterna) är 

starkt påverkad av den situation och kontext i vilken den författades. Det är en försvarskrift och därför 

kan den visa på sådant som urskiljer de lutherska kyrkorna och den lutherska kyrkotraditionen.  

Luthers katekeser (lilla och stora) ingår båda i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. De är mer inriktade 

än Augsburgska bekännelsen på att ge en övergripande kunskap av den kristna läran och är i skriven i 

undervisande syfte. De är på det viset mer lämpade till att jämföras med då de ger en mer övergripande 

bild av dopet. Martin Luthers stora katekes är mer ingående och redogör mer omfattande och djupgående 

än Martin Luthers lilla katekes som är mer kortfattad. Martin Luthers Stora katekes har i förhållande till 

Martin Luthers lilla katekes inte antagits av lika många av de lutherska kyrkorna.11 Jag menar ändå att 

Martin Luthers stora katekes ger mer information om dopet och därför lämpar sig bättre för min studie. 

Jag vill därför undersöka dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet mot de dopmotiv som finns i 

Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes för att se hur dessa dopmotiv förhåller sig till 

sin tradition som evangelisk-luthersk bekännelsekyrka12. 

 

I Anna-Karin Hammars avhandling Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament, Dopteologi i mötet 

mellan tradition och situation (2009), så menar hon att en trovärdig dopteologi uppstår i 

kritisk/konstruktivt möte mellan tolkning av tradition och tolkning av situation och att ett teologiskt 

motiv för dopet, som framstår trovärdigt, bör vara relevant både med tanke på tradition och situation.  

I sin avhandling avser Hammar med begreppet tradition en teologisk resurs som kan hittas i bibeln, i 

liturgiska uttryck och i reflektioner över tro i kyrkliga sammanhang nu och förr.13Hon undersöker dopets 

 
9 Den andra frågan om vigningslöftet som präster avger under prästvigningen lyder: ”Vill ni stå fast i kyrkans tro, rent och 

klart förkunna Guds ord, så som det står skrivet i den Heliga skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och 

rätt förvalta sakramenten?” Biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. 2014 
10 ” Gynther Gassman, och Hendrix Scott. För Kristi skull, introduktion till de lutherska bekännelserna. Skellefteå: Artos & 

Norma bokförlag AB, 2017 s.70 
11 Alla har däremot bejakat Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers Lilla katekesen som de främsta lutherska 

bekännelserna” Gynther Gassman, och Hendrix Scott. För Kristi skull, introduktion till de lutherska bekännelserna. 

Skellefteå: Artos & Norma bokförlag AB, 2017 s.70  
12Konkordieboken från 1580 med dess tio texter har inte antagits i sin helhet av alla Lutherska kyrkor. Alla har däremot 

bejakat Augsburgska bekännelsen och Lilla katekesen som de främsta lutherska bekännelserna. Gynther Gassman, och 

Hendrix Scott. För Kristi skull, introduktion till de lutherska bekännelserna. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag AB, 2017 

s.70  
13 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s. 6 
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teologi i Lima-dokumentet (BEM-14dokumentet), svenska dopliturgier och forskningsmaterial kring 

dopet i österländska ortodoxa kyrkoordningar.  

Hammars avhandling målar upp en bild av situationen för dop i Svenska kyrkans kontext med hjälp av 

samhällsvetenskapligt och statistiskt material, samt material från intervjuer med präster i Svenska 

kyrkan. Situation innefattar i Hammars studie, Sveriges samhällsutveckling mot en mer mångreligiös 

situation, som inte med nödvändighet begränsas nationellt utan där samhället präglas allt mer av vad som 

sker globalt. Situation inrymmer också nutida människors reflektion över livet, deras livserfarenheter och 

vad människor upplever som livets gåva och vad som kan tänkas hota livets gåva. Situation innefattar 

även enligt Hammar människors benägenhet att låta döpa sina barn i Svenska kyrkan idag i relation till 

deras egna gudsföreställningar och egen gudstro, liksom deras relation till kyrkans riter och traditioner.15 

Allt detta sammanlagt beskriver enligt Hammar situationen för dop i Svenska kyrkan idag. Hammar 

undersöker teologiska föreställningar kring barndopet och hur de förhåller sig till tradition och situation med 

hjälp av tre problemområden. Jag tänker använda dessa tre problemområden som inspiration för tre av 

mina analysfrågor. Därutöver formulerar jag några egna frågor i relation till min metod och 

frågeställning. 

 

De tre problemområden som Hammar tar upp är: 

A) Relationen mellan döpta och inte döpta. Detta problemområde handlar om den teologiska 

tolkningen av relationen mellan döpta och inte döpta i ett pluralistiskt samhälle. Hammar diskuterar om 

en dopteolog kan vara trovärdig mot sin tradition och samtidigt icke-exkluderande med avseende på 

relationen mellan döpta och inte döpta? Hur kan dopet motiveras teologiskt så att det framstår som 

viktigt utan att det blir exkluderande? 

B) Destruktionen och arvsynden. Detta problemområde berör erfarenheten av det Hammar kallar 

destruktion i tillvaron, erfarenheter av lidande och förtryck, mänsklig brustenhet och vad den teologiska 

traditionen kallar synd. Hammar väljer begreppet destruktion därför att det är beroende av att något finns 

som kan förstöras. Begreppet står då också alltid i spänning till det som skapar. Hur kan en trovärdig 

dopteologi uttryckas i relation till erfarenhet av destruktion och hot mot tillvaron och i relation till den 

teologiska traditionen av arvsynden? 

 
14 Som är ett ekumeniskt dokument behandlande dop, mission och nattvard utgivet av kyrkornas världsråd 
15 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.25 
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C) Relationen Gud och världen. Det tredje problemområdet handlar om relationen mellan Gud och 

världen. Hur kan en trovärdig dopteologi utformas som övervinner en stark åtskillnad mellan Gud och 

världen, mellan immanens och transcendens, mellan skapelse och frälsning. Hammar menar att många av 

de dopföräldrar som vill döpa sina barn i Svenska kyrkan inte med självklarhet har en Gudstro. Hon vill 

med detta problemområde undersöka om en dopteologi kan utformas som har andra tolkningsmöjligheter 

än ett dualistiskt och förhållande mellan Gud och världen, skapelse och frälsning.16  

Material/urval  

Huvudmaterialet för min studie kommer vara biskopsbrevet Leva i dopet. Jag menar att biskopsbrevet 

om dopet är relevant att analysera om man vill undersöka de dopmotiv som förekommer inom Svenska 

kyrkan idag. Detta för att ett biskopsbrev är ett dokument där Svenska kyrkan förmedlar hur de förhåller 

sig inom olika frågor (i detta fall dopet). Ett biskopsbrev författas gemensamt av Svenska kyrkans 

biskopar under ett biskopsmöte där viktiga och aktuella frågor tas upp och diskuteras. Ett biskopsbrev 

ska fungera som ett stöd och ge riktlinjer till präster och församlingar i olika frågor men kan även vända 

sig till allmänheten. 17 Ett biskopsbrev kan därför sägas redogöra för Svenska kyrkans offentliga 

ståndpunkt i den fråga brevet behandlar.  

För att undersöka hur dopmotiven förhåller sig till sin tradition kommer jag att analysera hur dopmotiven 

förhåller sig till den Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes som ingår i Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter. Jag kommer i min analys använda de tre problemområden Anna-Karin 

Hammars diskuterar i sin avhandling Skapelsens mysterium skapelsens sakrament som inspiration av 

några av mina analysfrågor samt använda Anna-Karin som samtalspartner i min jämförelse av 

dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet, Luthers stora katekes och Augsburgska bekännelsen i 

förhållande till situation och tradition. 

Anna-Karin Hammar har i sin studie valt att fokusera på barndop. Jag har inte valt att avgränsa mig till 

barndop eftersom jag anser att oavsett om det är dopkandidaten eller föräldrarna till ett barn som fattar 

beslutet om dop så anser jag att de teologiska motiven är relevanta. Den fråga som kan skilja dem åt me-

nar jag är synen på dopkandidaten i fråga om synd. Hur man ser på barns förmåga att synda har varierat 

genom tiderna, om barnen har setts som oskyldiga eller födda med arvsynd. Vad gäller vuxnas dop är 

frågan om dopkandidatens eventuella synd och skuld på samma sätt. Ju längre en människa levt desto 

mer rimligt borde det vara att hon hamnat i en situation där hon syndat, likaså har en vuxen människa 

 
16 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.46 
17 Svenska kyrkan, u.d. https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev (använd den 10 12 2020). 
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både ett mer utvecklat intellekt och större livserfarenhet än spädbarn vilket gör att de kan ställas till svars 

för sina handlingar på ett annat sätt. 

 

En annan samtalspartner jag valt att ta med i min jämförelse är Einar Billing(1871-1939) i form av hans 

herdabrev Herdabrev till prästerskapet i Västerås stift från 1920. Ett herdabrev är en skrift som en bis-

kop skriver till sitt stift, ofta i samband med att hen tillträder sin tjänst som biskop. Där kan biskopen ta 

upp olika frågor som hen vill driva i stiftet och presentera sitt förhållningsätt till sådant som är aktuellt. 

Einar Billing var biskop i Västerås stift från och med 1920 och är starkt förknippad med folkkyrkotanken 

och den förekommande nåden i barndopet18. Jag menar att Billing är en viktig ”samtalspartner” i min stu-

die bland annat när det kommer till relationen mellan döpta och icke döpta och den förekommande nå-

den. 

Teologen Eva-Lotta Grantén och hennes Utanför Paradiset, arvsyndslära i nutida luthersk teologi är en 

annan samtalspartner som jag vill involvera, främst vad gäller synen på Arvsynden. Grantén argumente-

rar för att det som i kristen tradition beskrivs som arvsynd härrör från människors erfarenhet av att tillva-

ron är ambivalent och människors förmåga att föreställa sig och längta efter en tillvaro fullkomlig och 

utan ondska och ambivalens.19   

Metod  

Jag kommer i min studie utföra en hermeneutisk idéanalys där jag utifrån mina analysfrågor och mitt 

sekundärmaterial undersöker hur dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet klarar av att brygga över 

eventuella spänningar eller ej, mellan tradition och situation i Svenska kyrkan idag. 

Jag kommer börja med att redogöra för de motiv som ges för dopet i biskopsbrevet Leva i dopet och 

förklaringarna till dessa. Jag kommer sedan undersöka vilka dopmotiv jag hittar i Augsburgska 

bekännelsen och Martin Luthers stora katekes. Jag kommer sedan göra en jämförande analys av motiven 

som ges (och förklaringarna till dessa motiv) i biskopsbrevet Leva i dopet, med de motiv som återfinns i 

den Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes.20  

 
18 Thomas Ekstrand, Folkkyrkans gränser, en teologiskt analys av övergången från stadskyrka till fri folkkyrka. Stokholm: 

Verbum Förlag, 2002 s.78 
19 Eva-Lotta Grantén , Utanför paradiset, arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum förlag AB, 

2013 s.13 
20 kyrkoordningen. u.d. https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/kyrkoordningen-1-januari-2021.pdf (använd den 04 05 

2021). 
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Jag kommer undersöka om det finns motiv som utelämnats eller lagts till i biskopsbrevet Leva i dopet i 

jämförelse med Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes, om det skiljer sig i hur man 

förklarar de motiv som ges för dopet och om det finns andra väsentliga skillnader eller förskjutningar vad 

kommer till var tyngdpunkten ligger i dopteologin.  

Jag kommer sedan undersöka hur dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet i fungerar som relevanta 

motiv idag för dop i Svenska kyrkans kontext, framförallt med fokus på tre problemområden (Relationen 

döpta och inte döpta, Destruktion och Arvsynden och Relationen mellan Gud och världen) som Anna-

Karin Hammar tar upp i sin avhandling Skapelsens mysterium skapelsens sakrament. 

Som mina samtalspartners i min analys kommer jag utöver Hammar använda mig av Eva-Lotta Grantén, 

och Einar Billing. 

Som stöd i min analys kommer jag använda följande analysfrågor. 

 

Vilka dopmotiv ges i biskopsbrevet Leva i dopet och hur förklaras de? 

Vilka dopmotiv finns i Augsburgska bekännelsen?  

Vilka dopmotiv finns i Martin Luthers stora katekes? 

Hur skiljer sig, eller hur enstämmiga är de motiv som ges i Biskopsbrevet Leva i dopet jämfört med 

motiven för dopet i Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes? Finns det något 

som utlämnats eller lagts till? 

Hur förhåller sig dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet, Augsburgska bekännelsen och Martin 

Luthers stora katekes till relationen mellan döpta och icke döpta? 

Hur förhåller sig dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet, Augsburgska bekännelsen och Martin 

Luthers stora katekes till destruktion och arvsynd? 

Hur förhåller sig dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet, Augsburgska bekännelsen och Martin 

Luthers stora katekes till relationen mellan Gud och världen, skapelse och frälsning? 

Slutligen kommer jag utföra en kritisk diskussion där jag reflekterar över dopmotiven i förhållande till 

tradition och situation. 

Forskningsläge 
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Det finns en hel del forskning om dopmotiv, vilket jag tolkar som ett tecken på att detta är ett ämne som 

är intressant. Många av de studier jag hittat har i motsats till min studie haft föräldrarnas motiv i åtanke 

till skillnad mot min studie där jag har Svenska kyrkans motiv till att döpa i centrum. Jag har bara hittat 

en studie där biskopsbrevet Leva i dopet används. I sin magisteruppsats undersöker Elin Lockneus 

Dopföräldrars syn på dopet i relation till dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet. 

 

Teologen Anna-Karin Hammars avhandling Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament (2009) 

Dopteologi i mötet mellan tradition och situation ligger nära min studie på det sättet att vi undersöker 

dopmotiv i förhållande till situation och tradition. Vi har dock olika primärmaterial. Anna-Karin har valt 

att arbeta med BEM-dokumentet (som är ett ekumeniskt dokument framtaget av kyrkornas världsråd), 

intervjuer samt liturgin i Svenska kyrkans handböcker och ett förslag till Liturgi som togs fram inför 

Svenska kyrkans handbok från 2017. Jag har valt att fokusera min studie på biskopsbrevet Leva i dopet 

(2011), ett dokument som har författats efter att Hammars avhandling gavs ut 2009. 

 

Filosofen Eva Reimers, Dopet som kult och kultur (1995). 

Eva undersöker i sin avhandling Dopet som kult och kultur, människors utsagor om en rit(dopet) i ett 

sekulariserat samhälle. En rit där även ”sekulariserade” väljer att delta. Hon vill på så sätt fördjupa 

kunskapen om hur människor i ett sekulariserat samhälle förhåller sig till kristen tro och belysa hur 

människor som inte ser sig som kristna använder den kristna riten för, för dem meningsfulla syften 

(Reimers, 1995, s. 13). 21  

 

Teologen Eva-Lotta Grantén, Utanför paradiset, Arvsyndslära i nutida luthersk teologi och etik (2013) 

Eva Lotta undersöker möjligheter att utforma en nutida luthersk teologi och etik kring arvsynden. 

Studien gränsar således till ett av mina problemområden, arvsynden/destruktion.22 

 

Svenska kyrkans gudstjänst 5/3, Vägen in i kyrkan: Dop, konfirmation, kommunion (1981)av teologen 

Lars Eckerdal  gavs ut av1968 års kyrkohandbokskommitté. Boken Svenska kyrkans gudstjänst 5/3, 

Vägen in i kyrkan: Dop, konfirmation, kommunion ingår i en serie: Statens offentliga utredningar, 0375-

250X ; 1981:66. Den behandlar de aktuella liturgiska utvecklingslinjerna utifrån ett gemensamt histo-

riskt-kritiskt bibel-vetenskapligt arbete. 

 
21 Eva Reimers, Dopet som kult och kultur. Stockholm: Verbum Förlag AB, 1995 s.13 
22 Eva-Lotta Grantén, Utanför paradiset, arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum förlag AB, 

2013 

https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Trak63nn5Kx95uXxjL6nsEewp61KrqivOK%2bouE2ysLJPnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzq0myq7JLs6ivT7ac8YHis7RJr9iwUa%2fZq0%2ffpq9Fsq2uTavYtHzjo%2bR7r6qzT7OttEq0qL6K49rni6Ti34bls%2bOGpNrgVfDc5j7y1%2bVVv8Skeeyzv2zKt65IrqauULSmrk6k3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=39&sid=611b291c-7a01-4705-b6de-fc1457576262@redis
https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Trak63nn5Kx95uXxjL6nsEewp61KrqivOK%2bouE2ysLJPnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzq0myq7JLs6ivT7ac8YHis7RJr9iwUa%2fZq0%2ffpq9Fsq2uTavYtHzjo%2bR7r6qzT7OttEq0qL6K49rni6Ti34bls%2bOGpNrgVfDc5j7y1%2bVVv8Skeeyzv2zKt65IrqauULSmrk6k3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=39&sid=611b291c-7a01-4705-b6de-fc1457576262@redis
https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Trak63nn5Kx95uXxjL6nsEewp61KrqivOK%2bouE2ysLJPnsbLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzq0myq7JLs6ivT7ac8YHis7RJr9iwUa%2fZq0%2ffpq9Fsq2uTavYtHzjo%2bR7r6qzT7OttEq0qL6K49rni6Ti34bls%2bOGpNrgVfDc5j7y1%2bVVv8Skeeyzv2zKt65IrqauULSmrk6k3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=39&sid=611b291c-7a01-4705-b6de-fc1457576262@redis
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Ulla Bardh har skrivit en avhandling i kyrkovetenskap: Församlingen som sakrament: Dop, medlemskap 

och ekumenik bland frikyrkokristna vid 1900-talets slut(2008) denna avhandling bygger bland annat på 

kvalitativa intervjuer av 30 medlemmar från 5 olika frikyrkor. Bardh undersöker medlemskap och dop i 

en frikyrklig kontext i relation till nutida situation och historia.  

 

Elin Lockneus, har skrivit en magisteruppsats om: Dopföräldrars syn på dopet: En kvalitativ 

undersökning av dopuppfattningar hos dopföräldrar i Härnösands stift i relation till Svenska kyrkans 

dopteologi( 2013). Hon undersöker dopmotiven i Biskopsbrevet Leva i dopet i jämförelse med föräldrars 

motiv att döpa sina barn. Jag undersöker hur dopmotiven förhåller sig till historia och situation. 

 

Gunilla Sjöö har i sin magisteruppsats: Om dopet lära de, att det är nödvändigt till saligheten (2009) 

gjort en undersökning av dopmotiv i ljuset av Svenska kyrkans tradition, Svenska kyrkan i nutid och 

föräldrars syn på dopet, Gunilla studerar bland annat kyrkohandboken, psalmboken, hemsidan dopguiden 

och Lima-dokumentet. Våra arbeten skiljer sig åt vad gäller material och fokus. 

 

Elin Danielsson Hannus, jämför i sin Kandidatuppsats Presentationen av dopet i konfirmandarbetet: 

Konfirmandböckers samstämmighet med Svenska kyrkans bekännelseskrifter (2015) Dopets 

framställning i relation till Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 

 

Helene Folkesson, har i sin kandidatuppsats, Dop och identitet: en studie av dopsyner hos medlemmar i 

Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Svenska Missionskyrkan. (2006) gjort en jämförande studie av en-

skilda medlemmars syn på dopet i Svenska kyrkan, pingstkyrkan och Svenska missionskyrkan. Helenes 

studie är ekumeniskt inriktad och fokuserar på de enskilda medlemmarnas dopsyner. 

 

Gustavsson, Pauline, 2017. Kandidatuppsats om: Dopet genom föräldrars ögon: En tematisk 

analysstudie om dopmotiv med ritualteoretisk grund. En kvalitativ studie av vilka motiv, föräldrar har till 

att döpa sina barn med intervjuer som underlag. 

 

Stefan Sandberg har skrivit en kandidatuppsats om: Svenska kyrkan och dopet: En studie av dopmotiv i 

historia och nutid (2010). Stefan fokuserar mer på historia än tradition och jämför motiv för dop genom 

historien med dopbroschyrer, dopguiden (hemsida) och böcker. 

 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-523&pid=diva2%3A1113160&c=11&searchType=SIMPLE&language=sv&query=dopet+&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-523&pid=diva2%3A1113160&c=11&searchType=SIMPLE&language=sv&query=dopet+&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Analys 

Jag kommer börja min analys med att beskriva de dopmotiv som återfinns i biskopsbrevet Leva i dopet, 

Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes. Detta gör jag i tre avsnitt där jag analyserar 

dessa dokument var och ett för sig. Jag kommer därefter i ett eget avsnitt jämföra vilka dopmotiv jag 

hittat i de olika dokumenten, om de är samstämmiga eller skiljer sig åt i vilka motiv som ges för dopet 

och hur de förklaras. Därefter kommer jag analysera dopmotiven utifrån de tre problemområden som 

Hammar tar upp i sin avhandling, ett problemområde i taget. 

 

Vilka dopmotiv ges i biskopsbrevet Leva i dopet och hur förklaras de? 
 

Nedan tar jag upp de motiv som författarna till biskopsbrevet Leva i dopet tar upp och förklarar.  

 

I förordet till biskopsbrevet Leva i dopet skriver dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd att dopet som 

förut var en självklarhet, idag behöver motiveras och att det är mot den bakgrunden som biskopsbrevet 

tillkommit. När dopet har blivit ett aktivt val och inte en självklarhet ställs frågan varför man ska döpa 

sig. 

Författarna beskriver 9 motiv som de delar upp enligt följande: 

1) att dö och uppstå med Kristus  

2) klä sig i Kristus  

3) att vara kyrka  

4) att födas på nytt  

5) att bli ren och ta emot Guds Ande 

6) att förlåtas  

7) att ha ett uppdrag  

8) att leva i och av nåd  

9) att vara välsignad 
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De nio motiven ska enligt biskopsbrevet visa hur dopet för ”oss” in i berättelsen om Jesus och in i 

gemenskapen med honom.23Jag kommer nedan försöka redogöra för de förklaringar för de nio motiven 

som återfinns i biskopsbrevet Leva i dopet. Avsnitten där jag presenterar de olika motiven är olika långa, 

detta på grund av att de olika motiven förklaras olika ingående i primärmaterialet. De olika motiven är 

också olika komplexa, de överlappar även varandra och det blir naturligt så att det som kräver en mer 

ingående förklaring i de första motiven inte behöver upprepas eller förklaras lika ingående i de 

kommande motivens förklaringar.  

 

Att dö och uppstå med Kristus: 

För att förklara det första dopmotivet hänvisar författarna av biskopsbrevet till att ordet dop hänger ihop 

med att doppa i vatten. De flesta som döps i Svenska kyrkan idag döps genom att huvudet begjuts med 

vatten, förr var det dock vanligare att man doppade dopkandidaten i vatten, därav ordet dop (en del 

riktigt gamla dopfuntar är så stora att det går att doppa ner ett barn i dem). Nedsänkandet i vattnet 

symboliserar att dö och att sedan lyftas ur vattnet, att uppstå igen. Detta knyts till passionsberättelsen där 

Jesus dödas och gravläggs men uppstår på tredje dagen. Den vita dopklänningen som används påminner 

om Jesu svepning.24 

 

Att ”dö och uppstå med Kristus” betyder både ett hopp om att livet besegrar döden men även att något 

hos dopkandidaten måste dö. Dopet ska ge möjlighet till mognad och att bli sig själv. Detta sker dock på 

bekostnad av att något i människan måste dö. Här hänvisar man till Martin Luthers Lilla Katekes 25och 

att ”den gamla människan i oss” ska dränkas med alla synder och onda begär. Dagligen ska istället 

människan uppstå till renhet och rättfärdighet. Det onda begäret beskrivs tillhöra den ”gamla människan” 

eller arvsynden.26 Det är en daglig kamp att bekämpa det onda begäret, något som den döpte kommer få 

arbeta med tills hen en gång för alla dör den fysiska döden och slutligen får de dödas uppståndelse. Vad 

som är det onda begäret beskrivs som det som hindrar männiksan från att vara sig själv, det som hindrar 

henne från att älska sin nästa och det som hindrar henne från att våga lita på Gud, ett sorts motstånd.27 

 
23 Jag tolkar det som att det med ”oss” här menas Svenska kyrkans medlemmar, de döpta. Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev 

från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska kyrkan, 2011s.18 
24 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011.s. 23 
25 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: verbum, 1985 s.370 
26 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.21 
27 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.19 
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Motståndet, den onda begärelsen utplånas alltså inte av dopet i den bemärkelsen att den döpte kan leva 

felfritt efter dopet även om denne kan lita på att Gud förlåter hen.  

 

Författarna drar paralleller till Paulus i Romarbrevet (Rom 7:19-20) ”Det goda som jag vill det gör jag 

inte men det onda som jag inte vill det gör jag”. Att dagligen döda den ”gamla människan” i sig, gör man 

genom att bekämpa frestelserna att vara självisk, dömande, glädjedödare, hycklare, hänsynslös och 

våldsam. Guds roll när det kommer till frestelserna är inte att det är Gud som utsätter människan för 

prövning eller inleder människan i frestelse utan Gud kämpar med människan i kampen mot 

frestelserna.28  

Utan att Gud är med i den kampen är det ingen mening för människan att försöka eftersom det inte är 

möjligt att klara kampen utan Gud. Att dö varje dag beskrivs också som att, de dagliga motgångar som 

man möter i livet som människa ska ses som ett kors, människan måste bära/en sorts död men att dopets 

löfte hjälper den döpte igenom det tunga och ger hopp om att det ska bli bättre.  

 

Att klä sig i Kristus  

Här drar författarna paralleller mellan nutid och den unga kyrkan i form av den bokstavliga klädnaden. 

De nya, vita kläder som de döpta i den unga kyrkan bar under dop i påsknatten och (ofta, men inte alltid) 

den vita dopklänningen som ofta bärs av dopkandidaten vid dop i Svenska kyrkan idag.29 

Att klä sig i Kristus beskrivs också i termer hämtade från Marin Luthers stora katekes, ”dopet ska 

betraktas som en daglig klädnad”. Den dagliga klädnaden förklaras sedan med hjälp av Paulus ord från 

Gal 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.” Alla har burit Dopklänningen bokstavligt 

eller symboliskt i dopet.  

Från den stund, människan döps, får hen över hela världen en massa ”syskon” som alla delar att de är 

klädda i Kristi rättfärdighet. De döpta upptas i den kristna gemenskapen och får del av Kristi 

rättfärdighet. Att klä sig i Kristi rättfärdighet beskrivs i termer av att svepa in sig i Guds nåd som betyder 

att den döpte både ska gå ut i världen och ”vara” en Kristus för sin nästa (”till ”djävulens förtret” och 

andra människors glädje”) men även att hen kan förtrösta på och vila i Guds förlåtelse och nåd. 30 

 
28 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.21 
29 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.23 
30 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.24 
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Att vara kyrka  

Dopet beskrivs som det som för människor in i kyrkan och dopet betyder att man tillhör Kristus 

tillsammans med alla döpta, även de som döpts i ett annat kristet samfund. I Biskopsbrevet Leva i dopet 

beskrivs de döptas samhörighet som kroppens olika delar som trots att de är olika tillsammans skapar en 

helhet ”Kristi kropp”. Som döpt blir man en del av de heligas gemenskap. Att vara kyrka innebär att hålla 

ihop som en helhet där alla kan bidra med något. I den fysiska kyrkan får församlingen träna på kärleken 

till sin nästa, något som man ska visa såväl döpta som odöpta  

 

Att födas på nytt  

Att födas på nytt innebär en sorts andlig födelse. Den som döps föds till ett nytt liv som inte är hotat. 

Detta motiv beskrivs både som hoppet om det eviga livet och uppståndelsen men också som chans att 

börja om i detta livet. Nystarten blir tydligare när dopet gäller äldre dopkandidater men även vid dop av 

små barn får barnet en ny start. Dopkandidaten föds till ett liv som inte är hotat. Ett liv som inte bara är 

”detta livet” som slutar med döden. 31 Man återkopplar här till Jesu seger över döden och att man med 

död menar flera ”sorters” död.32 Dopkandidaten kan födas på nytt varje dag till den dagens tro för att 

bekämpa den dagens misströstan och frestelser.33  

Att bli ren och ta emot Guds Ande 

Författarna förklarar att vatten används i många religiösa reningsritualer och att vattnet ofta symboliserar 

rening och nystart. Det kristna dopet beskrivs sedan göra just det, rena från synd och skuld och markera 

en ny start. Det betyder att den döpte är förlåten och rättfärdig i Guds ögon. Dopet kopplas till Jesu dop 

och att det innebar en nystart och en kallelse för Jesus. Efter att Jesus döpts (allra först så vandrar han i 

öknen och frestas av djävulen) så börjar han samla sina lärjungar och börjar sin förkunnelse. På samma 

sätt så är den döpte kallad att stå till Guds förfogande och vara en Kristus i bemärkelsen att tjäna sin 

nästa. Dopet kopplas också till Jesu dop på det sätt, att vid Jesu dop ska den helige Ande kommit i form 

av en duva över Jesus och i dopet får dopkandidaten ta emot Guds Ande. 

Att förlåtas  

 
31 Inte bara det fysiska, jordiska livet, tolkar jag det som utan även det ”eviga livet” efter en fysisk död. 
32 Både den fysiska och den död den döpte måste genomgå dagligen i sin kamp mot frestelser, misstro och det onda begäret.  
33 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.29 
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Här hänvisar författarna till vad Petrus säger i Apg 2:38 och att om man tolkar dessa ord så är förlåtelsen 

en konsekvens av dophandlingen. Förlåtelsen menar dock författarna är en beroende av 

syndabekännelsen på så vis att den döpte behöver vända sig till Gud och bekänna sin synd för att få 

förlåtelse.34 Det poängteras dock att ordningen i det som sker är viktig, att insikten om att den döpte 

kommer bli förlåten kommer före syndabekännelsen. Ett uttryck för Guds förekommande nåd. Guds löfte 

om förlåtelse kommer innan människan ber om förlåt men hon måste ändå vända sig till Gud för att få 

förlåtelse. Författarna beskriver också Guds kärlek som gränslös.  

Dopet menar författarna, ger ett mönster som ger hopp om uppståndelse efter döden och upprättelse efter 

fall i det vardagliga livet. Den helige anden ”hjälparen” ska påminna den döpte om nåd, befrielse och 

förlåtelse och att Gud har lovat att aldrig överge hen. Genom att bekänna sin synd och få förlåtelse 

befrias den döpte från sådant som tynger hen och sådant som hindrar hen från att ta tag i det hen står 

inför i det dagliga livet. 

Att ha ett uppdrag  

Dopet ger tillhörighet till Svenska kyrkan men med dopet följer också uppdraget att sprida evangeliet, 

både i form av ord och handling. Ett uppdrag som sträcker sig utanför gudstjänsten. Människorna 

behöver evangeliet som mest i vardagen därför har alla döpta ett ansvar att tillsammans sprida det vidare. 

De döpta lever sina liv ute i världen och på så sätt finns även kyrkan ute i världen.  

Uppdraget för de döpta beskrivs som att svara på sina medmänniskors behov och stå upp för de svagaste. 

Detta uppdrag kopplas till bergspredikan i Matt 5:40-41 om att göra lite mer än vad som efterfrågas. 

Guds godhet når människor genom människor och de döpta har i uppdrag att vara med och bygga Guds 

rike. Detta beskrivs som ett motiv som framförallt talar till unga och vuxnas situation.35  

Att leva i och av nåd  

Nåd beskrivs som att man ”får mer än man har rätt till” och att ett straff för en synd uteblir. Det är Gud 

som rättfärdiggör människan och nåd är inget man förtjänar genom goda gärningar. Synd är det som 

hindrar människorna i deras gudsrelation men av nåd återupprättar Gud relationen med människorna. 

 
34 Som är ett moment i Svenska kyrkans gudstjänst. Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans 

präster och församlingar. Uppsala: Svenska kyrkan, 2011 s.31 
35 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.34 
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Nåd beskrivs också som att Guds kärlek har inte några gränser och att det inte finns något som kan 

hindra den. 

Nåden beskrivs som en kraft som får den döpte att orka gå, en frihet som skänker glädje och kraft. Här 

beskrivs också den förekommande nåden. Att Gud förlåter människan innan hen har gjort något som 

behöver förlåtas som också är ett argument för att döpa små barn. Det som sägs angående synen på 

barnens relation till synden är att barnet döps i tillit till den förekommande nåden och senare att en ung 

människa redan har en historia som bland annat kan innehålla misslyckanden. Precis som barnet som 

bärs fram till dopet så bärs människan av nåden genom livet. 36   

 

Att vara välsignad 

Välsignelsen (som avslutar Gudstjänsten) är ett uttryck för att Gud vill vara närvarande i människors37 

liv. Dopet ses som ett förbund som Gud sluter med den döpte och välsignelsen är knutet till detta löfte. 

Dopet ses också som en bekräftelse på Guds välsignande kraft som de döpta får i dopet.38 I dopet är 

människorna sedda och bekräftade av Gud. Gud vänder sitt ansikte till dig, som det läses i välsignelsen. 

Välsignelsens kraft är ständigt flödande. Jesus har lovat att vara med den döpte i alla dagar till tidens slut. 

Den döpte har också i uppdrag att ge välsignelsen vidare. 

 

De nio motiv som räknas upp i biskopsbrevet Leva i dopet har getts rubriker som inte är tydliga och 

behöver förklaras för att bli förståeliga. Det kan tex vara att de innehåller metaforer som behöver tolkas 

och att dessa metaforer används olika i biskopsbrevet jämfört med bekännelseskrifterna. Det kan också 

vara så att det ryms flera motiv under flera av rubrikerna. Jag har därför behövt syntetisera dessa rubriker 

i ett försök att göra dem mer precisa och användbara i en jämförelse med Augsburgska bekännelsen och 

Luthers stora katekes. Mitt förslag är följande rubriker för de motiv för dopet som återfinns i 

biskopsbrevet Leva i dopet. Jag har listat de nya rubrikerna i svart text tillsammans med de gamla, 

”motsvarande" rubrikerna från biskopsbrevet i röd text. 

 

 

1. bekämpa arvsynd/synd: att dö och uppstå med Kristus  

2. rättfärdighet: att klä sig i Kristus 

 
36 Inte ett litet barn. 
37 Det står ”oss” detta skulle kunna tolkas som de döpta. 
38 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.38 
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3. kyrka: att vara kyrka 

4. frälsning: att födas på nytt  

5. mottagandet av helig Ande: att bli ren och ta emot Guds Ande 

6. förlåtelse: att förlåtas  

7. kallelse: att ha ett uppdrag 

8. nåd: att leva i och av nåd 

9. välsignelse: att vara välsignad 

 

 

Vilka dopmotiv finns i Augsburgska bekännelsen? 
 

Augsburgska bekännelsen är uppdelad i olika artiklar, artikeln IX. Om dopet är mycket kort, två 

meningar ”lång”. I den första meningen går det att utläsa två motiv nämligen att Guds nåd fås genom 

dopet och att dopet är nödvändigt för saligheten. I den andra meningen fördöms anabaptisterna för att de 

inte förespråkar barndop. Det är tydligt att Augsburgska bekännelsen bara tar upp de saker som behöver 

klarläggas utifrån den rådande kontexten under reformationen39. Dopet och dopets verkan nämns dock i 

flera andra stycken. I vissa fall står det inte ”de döpta” när ett ämne tas upp, det kan ibland stå ”de 

kristna” eller ”de troende”. Jag menar att det borde inbegripa de döpta. Jag kan i Augsburgska 

bekännelsen hitta följande motiv för dopet: 

 

Bekämpa arvsynd/synd 

Arvsynden kopplas till Adams fall och alla som fötts på ”naturligt sätt” föds med arvsynd. Synd beskrivs 

som avsaknad av förtröstan och tillit till Gud, ond begärelse och bortvändhet från Gud. 40Om inte männi-

skan föds på nytt av den helige anden i dopet så väntar död och evig fördömelse. Författaren tar avstånd 

mot bland annat Pelagianerna som han menar föringar arvsyndens betydelse och på så sätt inte ärar Kris-

tus välgärning mot människorna.41  

I Augsburgska bekännelsen beskrivs människan som ”svag” och att människans vilja bara är fri i någon 

mån. Människan kan åstadkomma vad som beskrivs som borgerlig rättfärdighet det vill säga att välja 

 
39 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: verbum, 1985 s.89 
40 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985. s. 57,63 
41 Pelagius lärde att människan har en fri vilja och med sitt förnuft kan välja att göra det goda och på så sätt själv förtjäna 

rättfärdigheten. Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985. 57 
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mellan de ting som förnuftet kan döma över. Men det räcker inte för att kunna förtjäna rättfärdighet inför 

Gud. Genom mässan får den döpte del i det offer som Kristi lidande var för arvsynd och andra synder42. 

Rättfärdighet 

Människan är inte kapabel att på egen hand leva ett sådant liv att hon genom gärningar kan tillräknas som 

rättfärdig. Rättfärdig blir hon genom nåden och att synderna förlåts för Kristi skull och på så sätt kläs 

människan i Kristi rättfärdighet.43  

På många ställen argumenteras det i Augsburgska bekännelsen för rättfärdighet genom tron och det kan 

uppfattas som att det är tron ”allena” som rättfärdiggör. 44Jag tolkar det dock som att författaren här tar 

dopet för givet och fokuserar på det som är det ”viktiga”, nämligen att gärningar inte kan rättfärdiggöra 

människan och tro ställs då i motsats till gärningar.45 

Kyrka 

Kyrkan beskrivs som de ”heligas gemenskap”, där ”evangeliet rent förkunnas och sakramenten rätt 

förvaltas”. 46 Dopet som är ett sakrament är således starkt knutet till kyrkan och kyrkan är de döptas 

gemenskap. I Augsburgska bekännelsen hänvisas det under artikeln som behandlar kyrkan till Paulus i 

Ef. 4:5 ”En tro, ett dop, en Gud som är allas Fader”.47 

Frälsning 

I avsnittet om dopet står det uttryckligen att dopet är nödvändigt till saligheten och Guds nåd tillbjudes 

genom dopet. Detta gäller även för barnen, de måste också döpas för att vinna frälsning. Augsburgska 

bekännelsen tar avstånd från ”Vederdöparnas” ståndpunkt i frågan om barndop då dessa menade att bar-

nen blir frälsta utan dop.48 

I ett avsnitt om ”den andliga makten” som behandlar biskoparnas befogenheter och att förlåta eller binda 

synder, hänvisar författaren till Markusevangeliet 16:15 ”Gån ut och predika evangelium för allt skapat” 

(i Bibel 2000 ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen”).49  

 
42 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.71 
43 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.58  
44 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.64. 
45 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.64 
46 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.59 
47 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s 59 
48 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.59 
49 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.82 
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Mottagandet av helig Ande 

Kristus ska sända den helige Ande som hjälp till dem som tror på honom och den helige Ande ska skänka 

tröst till dem som är döpta och skydda dem mot djävulen och syndens makt.50 Människan är svag i sin 

natur och behöver den helige Andes hjälp för att orka leva i sitt dop och dagligen kämpa mot sina 

ogudaktiga böjelser.51 Den helige Anden mottages i tro och förnyar hjärtat på det viset att det får ”nya 

böjelser” och vill göra gott.52 

 

Förlåtelse 

Kristus pinades, korsfästes och dog för att försona fadern (Gud) med människorna. Kristus är ett offer för 

både arvsynden och människornas andra synder.53 Den döpte får genom dopet syndernas förlåtelse och 

blir rättfärdig.54 Dopkandidaten kommer även efter dopet att ibland falla i synd men så länge hen vänder 

sig till kyrkan för att göra bot så ska kyrkan förmedla avlösning(förlåtesle) till denne.55  

 

Kallelse 

Det står inte att de döpta är ”kallade” men i artikeln ”om den nya lydnaden” beskrivs det att de goda 

gärningarna inte gör människan rättfärdig men att trons frukter är goda gärningar och att dessa gärningar 

som är befallda av Gud och att människorna har en plikt att tjäna.56 Det står också i en artikel om det 

borgerliga livet att Kristna ska lyda sin överhet.57  

Nåd 

Genom dopet fås nåden som gåva.58 Nåden tas sedan emot i tron. Att leva i visshet om nåden ger tröst 

och frihet. 

Välsignelse 

I biskopsbrevet Leva i dopet räknas att vara välsignad upp som ett motiv. Det beskrivs som att Gud sluter 

ett förbund med den döpte om att alltid vara med denne vad som ä händer i livet. I Augsburgska 

bekännelsen beskrivs det att den döpte genom dopet får den helige ande som skyddar mot syndens makt. 

 
50 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.57-58 
51 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.65 
52 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.65 
53 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.57 
54 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.78  
55 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.60 
56 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.58 
57 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.62 
58 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.59 
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Detta skulle med den tolkning av välsignelse som ges i biskopsbrevet Leva i dopet ses som 

”välsignelse”.59   

Väcka och stärka tron 

I Augsburgska bekännelsen beskrivs det hur sakramenten (dopet och nattvarden) ska väcka och stärka 

tron hos dem som tar emot dem.60 

 

Jag kommer under min nästa analysfråga redogöra för de motiv som finns i Martin Luthers stora katekes. 

 

Vilka dopmotiv finns i Martin Luthers stora katekes? 
 

Martin Luthers stora katekes har ett avsnitt där dopet behandlas och förklaras. Den är dock skriven i en 

tid där de största teologiska frågorna inte handlade om att motivera varför någon ska döpa sig. Istället var 

det frågor som rör dopet som sakrament, försvar av dop av barn och förhållandet mellan dop och arvsyn-

den som ligger bakom texten. Det radas alltså inte upp argument så som i biskopsbrevet Leva i dopet. 

När jag läser Martin Luthers stora katekes kan jag urskilja följande motiv för dopet. 

Bekämpar arvsynden/synd. 

När dopkandidaten ”nedsänkes” dränks den gamle Adam och den nya människan kan därefter uppstå. 61 

Den gamla människan beskrives i Martin Luthers stora katekes som det som härstammar från Adam och 

gör att människan är fallen för vrede, hat, avund, okyskhet, girighet, lättja, högfärd och otro. Den gamla 

människan har inte något gott i sig men däremot många laster. Efter att människan döps avtar otron, gi-

righeten, hatet, avunden och högfärden och hon blir mer och mer mild, tålig och saktmodig.62 

Att den Gamla Adam dör i dopet är något som måste fortgå genom hela människans liv. På så sätt är 

dopet en daglig klädsel då den döpte varje dag kämpar mot syndens makt. På samma sätt måste den nya 

människan uppstå varje dag. 63 

 

Frälsning. 

 
59 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.57–58 
60 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.61 
61 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.481 
62 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.481 
63 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.481 
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Den som blir döpt ska bli frälst men den som inte döps ska bli evigt fördömd.64 Saligheten och evigt liv 

beskrivs genom dopet ges för både kropp och själ. 65 

Kyrka.  

Genom dopet upptas den döpte i kristenheten.66 I ett avsnitt där barndopet försvaras, hävdar författaren 

att den helige Ande gives åt barnet på samma sätt när ett barn döps som när en vuxen gör det och om inte 

barndopet är giltigt så är inte dopen av vuxna det heller och i så fall skulle det inte finnas några Kristna.67  

Kallelse. 

Författaren hänvisar till ”dopbefallningen”.68 I Ordet från Matteus-evangeliet säger Jesus åt lärjungarna 

att gå ut och göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem i faderns och sonens och den helige Andens 

namn (Matt28:19).69 Kyrkans uppdrag beskrivs vara att döpa människor och göra dem till Jesu lärjungar. 

Att döpas i Guds namn är att bli döpt av Gud själv även om det är en människas hand som utför hand-

lingen.70 Dopet är ”Av honom (Gud) allvarligt och strängt påbjudet”.71  

Mottagandet av Helig ande. 

Den Helige ande ges till den döpte i dopet.72 I katekesen hänvisas det till Paulus ord i Tit. 3:5 om att 

människorna räddas för Guds godhets skull (inte genom våra gärningar) och att ”han gjorde det med det 

bad som återföder och förnyar genom den helige Ande”(Bibel 2000).73 

Förlåtelse.  

Genom dopet blir människorna förlossade från sina synder, får nåd för Kristi skull därför att han tog 

straffet istället för människorna och kan på så sätt vinna saligheten. 74 Förlåtelsen får människan genom 

dopet. ”Såsom vi nu en gång i dopet hava fått syndernas förlåtelse, så förbliver denna förlåtelse ännu 

dagligen hos oss så länge vi leva d.v.s. så länge vi dragas med den gama människan”.75 

 
64 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.388 
65 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.478 
66 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.472 
67 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s. 478 
68 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.388 
69 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.472 
70 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.473 
71 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.472 
72 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.478 
73 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.475 
74 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.475 
75 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.483 
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Nåd.  

Dopet är en gåva som Gud giver och tron mottager och den som förtröstar på dopet och att hens synder är 

förlåtna har en stor glädje och tröst i den nåden.76 Människan kan när hennes samvete tynger henne lita 

på att dopet giver henne nåd.  

På detta sätt måste vi betrakta dopet och göra det gagneligt för oss, på det att vi därav kunna stärka 

och trösta oss, när vår synd och vårt samvete besvära ss, så att vi då kunna säga: -jag är likväl döpt; 

och är jag döpt, så har jag den försäkran att jag ska bliva salig och undfå det eviga livet både till kropp 

och själ. 77  

Välsignelse 

Att vara välsignad skrivs inte ut som ett motiv i Martin Luthers stora katekes men precis som i 

Augsburgska bekännelsen så finns det som i biskopsbrevet Leva i dopet beskrivs som välsignelse ett 

förbund om att Gud är med den döpte genom livet. ” Vad dopet lovar och giver, nämligen seger över 

djävulen och döden, syndernas förlåtelse, Guds nåd, Kristus i hans fullhet och den Helige ande med alla 

hans gåvor.78 

Hur skiljer sig, eller hur enstämmiga är de motiv som ges i Biskopsbrevet Leva i dopet jämfört 

med motiven för dopet i Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes? Finns det 

något som utlämnats eller lagts till? 

Jag menar att det kan vara intressant att se om det finns dopmotiv som utelämnats, eller lagts till utifrån 

bekännelseskrifterna eller om motiven i biskopsbrevet på annat sätt skiljer sig från bekännelseskrifterna. 

Det dopmotiv som finns med i samtliga dokumenten och där det råder störst samstämmighet är att genom 

dopet upptas man i kristenheten och dopet är grunden för kyrkan.  

Vad gäller synen på arvsynd och synd och dopets verkan i att bekämpa dem så finns både likheter och 

skillnader. Synd är inte ett begrepp som till skillnad från i Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers 

stora katekes, används speciellt mycket i Leva i dopet istället används begrepp som ”motstånd ”och den 

gamla människan. Vad synd/arvsynd är, är till viss del samstämmig. Det beskrivs i alla tre dokumenten 

som avsaknad av förtröstan och tillit till Gud och ond begärelse. I Martin Luthers stora katekes beskrivs 

detta mer konkret i uppräknandet av vrede, hat, avund, okyskhet, girighet, lättja, högfärd och otro. I Leva 

 
76 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.477 
77 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.478 
78 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s. 477 
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i dopet beskrivs detta som det som hindrar människan från att vara sig själv, det som hindrar människan 

från att älska sin nästa och är någon som måste bekämpas.  

Dopet ”dödar” den ”gamla människan” i alla tre dokumenten, den onda begärelsen finns dock kvar och 

att leva i dopet är att fortsätta bekämpa det onda begäret och sådant som skapar otro. Vart denna gamla 

människan härstammar ifrån nämns inte i Leva i dopet medans den gamla människan i Augsburgska 

bekännelsen och Martin Luthers stora katekes också kallas den gamle Adam och kopplas till berättelsen 

om Adam.  

Frälsningen är ett motiv för dopet i alla tre dokumenten. Det är dock i Augsburgska bekännelsen och 

Martin Luthers stora katekes tydligare att det är en förutsättning för saligheten att man är döpt. I Leva i 

dopet utrycks det mer som ett löfte som är garanterat de döpta medan de odöptas frälsning ligger i Guds 

hand. Frälsning beskrivs i alla tre texterna innefatta hoppet på det eviga livet. Men i biskopsbrevet 

innefattas skapelsen i det som ska upprättas och den betonar en del av frälsning som något som tillhör det 

jordiska livet. 

Alla tre skrifterna är menar att i dopet får den döpte ta emot den Helige ande. Detta motiv preciseras 

mest i Augsburgska bekännelsen där den helige ande beskrivs leda, trösta, levandegöra och försvara mot 

djävulen och syndens makt. I Leva i dopet beskrivs den Helige anden som en hjälpare som ska ”lära den 

döpte allt” och som påminner om förlåtelse, nåd och befrielse.79 

Rättfärdighet har ingen egen rubrik i Leva i dopet men under rubriken att klä sig i Kristus så avslutar 

författarna med att beskriva att varje kväll när den döpte går till sängs så kan hen svepa in sig i Kristi 

rättfärdighet och vila i att vara förlåten och i Gud nåd. I Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers 

stora katekes är det också Kristi rättfärdighet människan får del av genom dopet. I dessa texter är 

betoningen på att Kristus som offer starkare. Kristus har betalat skulden till Gud och människan blir 

därför förklarad rättfärdig.  

Nåd beskrivs i alla tre texterna som en gåva från Gud som vi får för Guds stora kärleks skull. Nåden är 

en tröst och en frihet då människan vågar lita på nåden. I Leva i dopet beskrivs också den förekommande 

nåden som ett motiv till att Svenska kyrkan döper barn. Barndopet diskuteras även i Augsburgska 

bekännelsen och Martin Luthers stora katekes med inställningen att barndop ska praktiseras, att Guds ord 

är verksamt även i barndop och att barn döps med förhoppningen att de ska tro så småningom.  

 
79 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.33 
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I Leva i dopet läggs tyngdpunkten för förlåtelsen på syndabekännelsen. I Augsburgska bekännelsen och 

Martin Luthers stora katekes är tyngdpunkten mer jämn mellan dopet och syndabekännelsen. I 

Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes är det också mer fokus på att Kristus pinades 

och korsfästes och dog för att försona Gud med människorna.  

Kallelse är ett motiv i Leva i dopet. Motivet beskrivs som att den döpte är kallad till att vara Jesus 

lärjunge, att överräcka evangeliet och tjäna sina medmänniskor och verka för det goda och vara med och 

bygga Guds rike. Författarna lyfter individens roll i kyrkan som gemenskap och i världen. Detta motiv är 

inte lika tydligt i Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes men här finns hänvisningar 

till ”dopbefallningen” där Jesus säger åt lärjungarna att gå ut och göra alla folk till lärjungar genom att 

döpa dem i faderns och sonens och den helige Andens namn (Matt28:19). 

Att vara välsignad skrivs inte ut som ett motiv i Martin Luthers stora katekes men precis som i 

Augsburgska bekännelsen så finns det som i biskopsbrevet Leva i dopet beskrivs som välsignelse, ett 

förbund om att Gud är med den döpte genom livet.  

Att väcka och stärka tron är i Augsburgska bekännelsen en verkan som sakramenten har (dopet och 

nattvarden) och jag menar därför att detta borde kunna ses som ett motiv för dop som inte finns i Leva i 

dopet. 

Nattvarden tas inte upp i de nio motiv som ges för dopet i Leva i dopet men nattvardens förhållande till 

dopet tas upp i ett eget avsnitt i slutet av boken. Och att få del i nattvardsgemenskapen skulle enligt mig 

kunna vara ett motiv för dop. Författarna menar att relationen mellan dop och nattvard har blivit 

komplicerad på grund av att det både har blivit en nattvardsväckelse (och att de menar att nattvarden har 

blivit missionerande), det är fler som vill dela nattvard samtidigt minskar andelen som är döpta.80 Endera 

tvingas kyrkan hindra gudstjänstbesökare att delta fullt ut i nattvarden eller så måste de gå emot ”läran” 

(den syn på nattvarden som också återfinns i Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora 

katekes) att den som tar emot bröd och vin ska vara döpt. Författarna håller å ena sidan fast vid 

traditionen och menar att den som tar emot nattvarden ska vara döpt men prästen ska inte aktivt fråga om 

de som går fram för att ta emot nattvarden är döpta.   

Hammar beskriver i sin avhandling Paulinskt inspirerad dopteologi och en dopteologi inspirerad av Jesu 

dop. Det hon menar med en dopteologi inspirerad av Paulus är fokus på dopets verkan för syndernas 

 
80  Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.68 
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förlåtelse och att den som döps får denna förlåtelse genom förbindelse med Kristi död och 

uppståndelse.81 En dopteologi som är inspirerad av Jesu dop kallar Hammar en Johanneisk dopteologi 

och den fokuserar istället på kallelse och mottagandet av helig ande.82 Hammar menar att Svenska 

kyrkans dopteologi haft fokus mot att dopet ger syndernas förlåtelse och att Kristus är ett lösen för 

världens synder. I min analys av biskopsbrevet Leva i dopet samt Augsburgska bekännelsen och Martin 

Luthers stora katekes Menar jag att denna Paulinska dopteologi är den som slår igenom i Augsburgska 

bekännelsen och Martin Luthers stora katekes. 

 I Leva i dopet är inte synden, skulden, syndernas förlåtelse och rättfärdighet genom Kristi offer det som 

lyfts fram, i alla fall inte i de ordalagen. Relationer och det som hindrar relationer lyfts fram, vilket kan 

ses som synd om synd beskrivs som brustenhet och avstånd. Men i biskopsbrevet är det också stort fokus 

på kallelsen och att bli den man är tänkt att vara, dopet är en nystart, att de döpta har i uppdrag att 

överräcka evangeliet, att vara en Kristus för sin nästa, bygga Guds rike och verka för det goda livet. 

Vilket kan tolkas som en förskjutning åt en som Hammar kallar det Johanneisk dopteologi.  

 

Hur förhåller sig dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet, Augsburgska bekännelsen och Martin 

Luthers stora katekes till relationen mellan döpta och icke döpta? 
 

Hammar beskriver två dopteologiska huvudtyper.  

 

Den första kallar hon frälsningsbaserad dopteologi med kristologiserande tyngdpunkt. Vilken hon menar 

förutsätter en exkluderande skillnad mellan de döpta och de som inte är döpta och en tydlig skillnad 

mellan före och efter dopet. Dop och tro är i denna dopteologi en förutsättning för att få syndernas 

förlåtelse, bli frälst och att tillhöra kyrkan.83 

 

Den andra dopteologitypen kallar hon en icke-exkluderande dopteologi. Denna utesluter inte möjlighet 

till frälsning utanför kyrkan eller utan dop. Hammar menar att en sådan dopteologi inte skapar en 

dikotomi mellan skapelse och frälsning. Guds skapande sker överallt och bland alla folk. Tro beskriver 

hon i en sån teologi som livsmod och tillit till den skapande Guden och den skapande kraften, inte som 

 
81 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.158 
82 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.140 
83 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.80 
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frälsande försanthållande som skiljer döpta från icke-döpta. Alla kan bjuda motstånd mot destruktionen 

och synden inte enbart de kristna döpta.84 

 

På frågan om dopet är nödvändigt för frälsningen undviker författarna till Leva i dopet att svara tydligt ja 

eller nej och menar att de gör vad de fått i uppdrag av Gud att göra och att de döpta har en sorts löfte som 

inte andra har. 85 

vi kan bara svara att dopet är den gåva Gud har gett och som kyrkan har fått uppdraget att ge 

vidare. Det är allt.86  

Samtidigt beskriver de Guds omsorg om alla människor och skapelsen som gränslös.87 Under rubriken 

”Måste man vara döpt för att bli frälst?” förklarar författarna att även om tron på en Gud som har omsorg 

om alla människor räcker långt så har de som döpts ett löfte som de som inte döpts har fått. Löftet 

betyder att relationen mellan Gud och den döpte aldrig bryts och att Gud ger den som döps ett löfte att 

alltid vara med.88 Dopet ger den döpte nåd, kraft och uppgifter. Den som är döpt kan vila i förtröstan på 

Guds löfte.89 Dopet är individuellt och i dopet får den döpte ett löfte som de som inte döps inte får, Gud 

lovar att aldrig överge den döpte och att rädda den döpte, inte från men genom allt ont här och sen 

igenom döden till ett evigt liv.90 

När det gäller medlemskap är dopet numer medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Biskoparna 

understryker att, att vara svensk inte är samma sak som att vara kristen. Svenska kyrkan står i en 

mångreligiös kontext där man får balansera mellan att vara tillmötesgående och vara sig själv trogen.91 

 
84 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.80–81 
85 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.55 
86 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011.s. 55 
87 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.55 
88 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.51 
89 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011s.51 
90 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s. 53 
91 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.45 
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Enligt biskopsbrevet ska Svenska kyrkan vara öppen för att döpa barn med föräldrar med olika religioner 

och ekumenik beskrivs som en självklarhet för Svenska kyrkan.92  

De olika motiven i biskopsbrevet Leva i dopet är olika exkluderande/inkluderande när det kommer till 

relationen döpta och icke döpta. Kanske blir det tydligast exkluderande när det gäller medlemskapet. 

Medlemskapet är också det motiv som är mest konkret då det faktiskt finns medlemsregister där man 

antingen står med eller ej. Å andra sidan finns det fortfarande medlemmar som inte är döpta. 

När det kommer till de två huvudtyper av dopteologier som Hammar beskriver så skulle jag säga att den 

dopteologi som uttrycks i dopmotiven i biskopsbrevet ligger någonstans emellan frälsningsbaserad 

dopteologi med kristologiserande tyngdpunkt och en icke-exkluderande dopteologi. Då förklaringarna av 

dopmotiven inte utesluter frälsning för de som inte är döpta men samtidigt är dopet medlemsgrundande. 

Hammar beskriver tro i en sån teologi som livsmod och tillit till den skapande Guden och den skapande 

kraften, inte som frälsande försanthållande. Tro skulle kanske kunna beskrivas så, som tillit till den 

skapande kraften eller Guden men Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka och i dopförrättningen läses 

den Apostoliska trosbekännelsen innan själva dophandlingen vilken jag skulle beskriva som 

kristuscenterarad.   

Den Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes gör en tydlig skillnad på att vara döpt 

och inte. De som inte är döpta kommer enligt Augsburgska bekännelsen drabbas av fördömelse och evig 

död.93 Kristus ska en dag komma och döma människorna och de fromma och döpta ska få evigt liv och 

stor glädje, men de ogudaktiga ska dömas till att pinas för evigt. 94Dessa skulle jag säga representerar en 

tydligt exkluderande dopteologi som Hammar kallar en frälsningsbaserad dopteologi med kristologise-

rande tyngdpunkt. 

  

Hur förhåller sig dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet, Augsburgska bekännelsen och Martin 

Luthers stora katekes till destruktion och arvsynd? 

 

Vad är arvsynd? 

Augsburgska bekännelsen ser arvsynden som bunden till skapelseberättelsen och syndafallet. Arvsynden 

har förts över från generation till generation ända från Adam och Eva. Arvsynden leder till död och 

 
92 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.46,43 
93 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.57 
94 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 S.62 
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fördömelse om inte människan genom dopet föds på nytt av den helige Ande.95 Skulden försvinner i 

dopet men inte den döptes förmåga att fortsätta synda. Synd beskrivs som avsaknad av förtröstan och 

tillit till Gud, ond begärelse. Människan är enligt Augsburgska bekännelsen svag och faller lätt i synd 

igen. Arvsynden kopplas till Adams fall och Om inte människan föds på nytt av den helige anden i dopet 

och får del i Kristi rättfärdighet så väntar död och evig fördömelse. Dopet hjälper enligt Martin Luthers 

stora katekes att stävja den gamla människans natur och hjälper att hålla tillbaka den ”gamla människan”.  

Om människan inte döps kommer den ”gamla människan” få utvecklas fritt och denna att växa sig 

starkare och starkare.96  

 

Grantén menar att arvsyndsbegreppet måste omtolkas eftersom det bygger på en ide om ett fullkomligt 

gott urtillstånd innan ”syndafallet” och att det inte idag med dagens naturvetenskapliga forskning om 

jordens uppkomst går att argumentera för ett sådant urtillstånd. Hon menar att nutida teologiska 

tolkningar bör ta hänsyn till vad hon kallar korrelationskreteriet, att den framstår som begriplig och inte 

motsätter sig den rådande världsbilden.97 En annan aspekt som Grantén tycker är problematisk med att 

arvsyndsbegreppet tolkats med skapelseberättelsen i 1 Mos och syndafallet, är idén om att Gud måste 

gottgöras.98 

 

Biskopsbrevet Leva i dopet har ett avsnitt som behandlar synd och arvsynd. Där inleder de med att 

förklara att detta är ett ämne som engagerar många och att det både finns de som menar att arvsyndsläran 

är otidsenlig och de som tycker att den är omistlig.99 Författarna menar att bara om arvsyndläran tolkas 

som ett utryck för det motstånd som de beskriver som ”den ena sidan av en grundläggande spänning i 

tillvaron” kan den ha något viktigt att tillföra vad gäller tolkningen av människor liv.100  

Arvsynden beskrivs enlig författarna som reell men är inte något biologiskt fenomen.101 Och ”arvet” i 

arvsynd tänker författarna som den ”allmänmänskliga erfarenheten” som de beskriver med Paulus kända 

 
95 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.57 
96 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.481 
97 Här kan frågans ställas om det kan sägas finnas en världsbild? Eva-Lotta Grantén , Utanför paradiset, arvsyndsläran i nutida 

luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum förlag AB, 2013 s.28 
98 Eva-Lotta Grantén, Utanför paradiset, arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum förlag AB, 

2013 s.24 
99 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.56 
100 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.57 
101 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.57 
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ord ”det goda som jag vill det gör jag inte men det onda som jag inte vill det gör jag.102 Detta mörka är 

något som finns i människans väsen och är av människans väsen men det är inte människans väsen.103  

 

Att vara människa innebär att vara skapad av Gud, och människorna är knutna till Gud från födseln men 

det finns ett avstånd, ett avstånd som dopet överbryggar.104 Världen beskrivs av författarna som en plats 

där det finns en tydlig brustenhet.105 Dopet är en andra födsel som står i kontrast till destruktionen den 

döpte möter i världen.106. Författarna förklarar att den gamla människan (det samma som arvsynden) dör 

när någon stödd av dopets löfte uthärdar påfrestningar och sorger utan att bli bitter eller hård.107  

 

Hammar menar att en dopteologi som betonar hur dopbarn genom dopet renas från synd och arvsyndens 

skuld är svår för dopföräldrar att ta till sig oavsett om de är kyrkvana eller ej.108Författarna till 

biskopsbrevet Leva i dopet menar att både en barnsyn där barnet ses som fött syndigt och en barnsyn som 

ser barnet som helt oskyldigt och obenägen att synda har problematiserats inom teologin och de förordar 

en mellanväg som ger utrymme för både brister och förmågor och människan som både offer och 

förövare. Det lilla barnet är enligt författarna till biskopsbrevet redan från födseln insatt i ett 

sammanhang där hen påverkas både av andra människors förtjänster och misslyckanden. På så sätt utsätts 

barnet för ”mörkrets makt”109 och drabbas av världens bortvändhet från Gud redan från start.110  

 

I Marin Luthers stora katekes beskrivs barnet som utan några särskilda ”odygder”. Förmågan att synda 

tilltar med det att barnet utvecklas och blir äldre.111Dock är det en annan sak när det gäller arvsynden. I 

 
102 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.19 
103 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.19 
104 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.54 
105 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.54 
106 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.54 
107 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.21 
108 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.158 
109 I befrielsebönen som läses vid dop i Svenska kyrkan så ber man att Gud ska befria dopbarnet/dopkandidaten från ”mörkrets 

makt”.  
110Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.56 
111 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.481 
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augsburgska bekännelsen så kan inte barnet ses som fri från skuld då alla som fötts på ”naturligt sätt” 

föds med arvsynd.112 

 

Hur förhåller sig dopmotiven i biskopsbrevet Leva i dopet, Augsburgska bekännelsen och Martin 

Luthers stora katekes till relationen mellan Gud och världen, skapelse och frälsning 
 

Hammar menar att bland de många orsaker som finns till svårigheter med gudstro i Sverige är den 

åtskillnad mellan Gud och världen och mellan skapelsen och frälsning. Hon menar att detta är något som 

en trovärdig nutida dopteologi måste ta hänsyn till. Hon argumenterar för en trinitarisk skapelseteologi 

där ingen dikotomi mellan skapelse och frälsning bildas.113 Hammar menar att sambandet mellan födelse 

och dop bör kopplas starkare i en sådan teologi och att detta kan vara ett sätt att betona Gud som mor i 

dopakten, då födseln som förknippas med en moder förknippas med dopet. Denna teologi menar hon 

förstärker dopföräldrarnas glädje över att ha fött ett barn snarare än ”sätta den i ett spänningsförhållande 

till dopet”. 114 

 

Vad är frälsning i Leva i dopet och hur förklaras relationen mellan skapelse och frälsning? I Leva i dopet 

uttrycks frälsningen som ett hopp om att döden inte är det definitiva slutet och en tro på uppståndelsen.115 

Det finns också en annan syn på frälsning i biskopsbrevet där frälsning innefattar Guds rikes utbredning 

och skapelsens upprättelse: 

Kyrkoordningen påminner om att kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium för att människor ska 

komma till tro på Jesus Kristus och leva i denna tro, för att en kristen gemenskap ska skapas och 

fördjupas samt för att Guds rike ska utbredas och skapelsen upprätts. Allt detta hör samman. 

Frälsningen finns för skapelsens skull. Det finns alltså ett nära samband mellan skapelsen och 

frälsning men de är inte identiska. Födelsen ger oss livet men ett liv som är hotat och slutar med 

döden. Dopet ger oss löftet om ett evigt liv.116 

 

 
112 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.57 
113 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.202 
114 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.203 
115 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.22-23 
116 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s55 
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Skapelsen beskrivs i biskopsbrevet som brusten och i behov av frälsning. Begreppen kopplas till 

varandra. I biskopsbrevet ställer författarna en fråga till sig själva där jag tolkar att själva frågan beskri-

ver svaret på den samma: ”Vad är det för skillnad mellan att vara född och att vara döpt mellan skapelse 

och frälsning?”117 Att den som föds behöver döpas på samma sätt som skapelsen behöver frälsning. Vad 

gäller relationen Gud och människor, så beskriver Leva i dopet den på ett vis som att människorna är 

skapade av Gud och att alla människor hör på så sätt ihop med Gud men samtidigt finns det ett avstånd. 

I Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes beskrivs frälsning som salighet och evigt 

liv. Det är mycket inriktat på uppståndelsen efter döden. Vissheten om nåden skapar dock en befrielse 

och tröst för det tyngda samvetet som redan påverkar detta livet. I ett avsnitt om ”den andliga makten” 

som behandlar biskoparnas befogenheter och att förlåta eller binda synder, hänvisar författaren till Mar-

kusevangeliet 16:15 ”Gån ut och predika evangelium för allt skapat” (i Bibel 2000 ”Gå ut överallt i värl-

den och förkunna evangeliet för hela skapelsen”).118 Alltså samma hänvisning till bibeln som gjordes i 

Leva i  dopet när man argumenterade för att de kristnas uppdrag är att gå ut i världen och som leder till 

att ”Guds rike ska utbredas och skapelsen upprätts”.  ”Allt skapat” borde innefatta mer än bara människorna.   

 

Kritisk diskussion 

Jag avser här att diskutera de resultat jag kommit fram till under studien.  

Jag har i min studie analyserat dopmotiv i biskopsbrevet Leva i dopet, Augsburgska bekännelsen och 

Martin Luthers stora katekes. Dessa skrifter skiljer sig mycket åt. Det är tydligt att Augsburgska 

bekännelsen och Martin Luthers stora katekes är skrivna i en tid då Guds existens inte ifrågasätts på 

samma sätt som den gör idag.  

Det är också tydligt att varken Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes är skrivna 

med hänseende på att motivera varför vi bör döpa oss. Den Augsburgska bekännelsen är en skrift som 

behandlar ett antal artiklar som det rådde debatt om under reformationen. Det är en text som tar spjärn 

emot den Katolska kyrkan samt förhåller sig till bland annat anabaptismen. Martin Luthers stora katekes 

ska sammanfatta den kristna läran men även den är starkt präglad av sin tid och den rådande situationen. 

 
117 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.54 
118 Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 5. Stockholm: Verbum, 1985 s.82 
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Vilket gör den analyserande uppgiften mer krävande men detta stärker samtidigt det teoretiska 

antagandet att en trovärdig teologi måste tolkas i relation till sin samtid. 

Författarna till biskopsbrevet Leva i dopet ger nio motiv för dopet och listar dessa med nio olika rubriker. 

Dessa rubriker är ibland lite otydligt formulerade och under varje rubrik så argumenteras det ibland för 

mer än ett argument. Ibland har förklaringarna varit motsägelsefulla: ”Världen är ingen fullkomlig plats 

här, finns en tydlig brustenhet. Men vi tror att den skadade skapelsen är läkt genom Jesus Kristus,”119  

De flesta dopmotiven återfinns i alla tre dokumenten. De förklaras dock ibland på olika sätt. Det är några 

saker som tydligt skiljer biskopsbrevets motiv mot motiven i bekännelseskrifterna. De är alla tydligt 

påverkade av situation.  

Arvsynden kopplas inte i Leva i dopet till skapelseberättelsen utan till erfarenheten av att vara människa i 

en värd full av både sina egna och andras tillkortakommanden och förtjänster. Synden beskrivs ofta som 

motstånd och jag upplever att författarna medvetet väljer andra ord än just synd för att tala om synd i ett 

försök att komma längre från skapelseberättelsens förklaring av arvsynd. Något som Grantén menar är 

viktigt i en nutida luthersk teologi. När det kommer till synen på barnen och synd så hanterar författarna 

det genom att peka på det sammanhang som barnet föds in i som inte är fri brustenhet och misslyckanden 

och svek och att barnet behöver skyddas mot detta. 

Frälsningen inbegriper skapelsens upprättande och har mindre fokus på det eviga livet och mer fokus på 

detta livet och den döptes kallelse att arbeta för det goda och att Guds rike ska utbredas. Något som 

framstår logiskt i en tid där klimathotet är en stor samhällsfråga och där människor diskuterar hur de kan 

bidra till att minska sin negativa inverkan på klimatet så att mänskligheten kan bidra till ”återupprätta” 

skapelsen.  

Förlåtelse, nåd och Helig ande skiljer sig inte lika mycket mellan de olika dokumenten. 

Rättfärdighetsmotivet är starkare i bekännelseskrifterna än vad det är i Leva i dopet. Välsignelse är ett 

mer framträdande argument i Leva i dopet. Det argument som är mest enstämmigt är kanske att i dopet 

upptas den döpte i kyrkan. I biskopsbrevet Leva i dopet beskriver författarna att Svenska kyrkan fick 

påtryckningar från kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet, att ändra sina medlemsregler till 

 
119 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.54 
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de nuvarande där dopet är medlemsgrundande.120 Detta menar jag visar på att situation och tradition 

ibland är svåra att separera.  

Hammar beskriver utöver det hon kallar en frälsningsbaserad dopteologi med kristologiserande 

tyngdpunkt och en icke-exkluderande dopteologi även vad hon kallar en Naokidisk- dopteologi. Denna 

knyts till berättelsen om Noa och regnbågen som tecken för det förbund som Gud sluter med sin 

skapelse. En sådan dopteologi skulle enligt henne inte vara exkluderande utan gälla hela skapelsen och 

överbrygga det avstånd mellan skapelse och frälsning som hon menar att en dopteologi bör göra. Hon tar 

dock upp två potentiella farhågor med en sådan dopteologi. Ett, att den riskerar att göra alla till kristna 

(även de som inte vill vara det) och två, att den gör dopet oviktigt.121 En intressant koppling till dopet 

med denna dopteologi är att det var vattnet som dränkte världens synder i berättelsen om Noa.  

Denna dopteologi skulle kunna liknas vid en (världsvid) folkkyrkotanke enligt Billing. Där den 

förekommande nåden gäller alla och kyrkans gränser inte slutar vid den synliga kyrkogemenskapen.122 

Hammar beskriver denna Naokidisk- dopteologi som icke exkluderande. Jag menar att det kan verka så 

därför att det nya förbundet Gud slöt med Noa gällde hela skapelsen. Dock försvinner då historien innan 

Gud slöt detta förbund, då Gud dränkte de syndiga människorna och endast lät några få utvalda leva 

vidare.   

Hammars farhåga att en Noakidisk-dopteologi gör dopet oviktigt är befogad. I Leva i dopet ges nio motiv 

för dopet. Jag har i min analys visat att flera av motiven inte gäller exkluderande för döpta. När det 

kommer till frälsning tex. så väljer författarna ett inte svara direkt på vad som händer med dem som inte 

döps. Enligt Hammar bör en relevant dopteologi inte vara exkluderande mot icke döpta. Men om ett 

motiv för dop ska vara ett motiv som verkligen motiverar att en människa vill döpa sig eller sitt barn 

borde det rimligtvis visa på någon fördel med dopet.  

 

Vad gäller de två motiven att vara välsignad och att förlåtas i Leva i dopet så kan dessa inte ses som 

något som exklusivt ges till de döpta. I Svenska kyrkans handbok är bön om förlåtelse efterföljt av 

förlåtelseord fasta moment i Högmässa och fakultativa i Mässa och Gudstjänst.  

Vid nattvardsutdelande så kan den som inte är döpt lägga ena handen på sin axel för att i stället få en 

välsignelse. Välsignelsen är också ett eget fast moment i Svenska kyrkans handbok i alla former av 

 
120 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.42 
121 Anna Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament, dopteologi i mötet mellan tradition och situation. 

Uppsala: Acta Universitatis upsaliensis, 2009 s.165–166 
122 Thomas Ekstrand, Folkkyrkans gränser, en teologiskt analys av övergången från stadskyrka till fri folkkyrka. Stokholm: 

Verbum Förlag, 2002. S.78 
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gudstjänster.123 Det motiv som är mest exkluderande är att i dopet upptas man i kristenheten. I de andra 

motiven ges fördelar men de är inte lika exkluderande. 

 

I Leva i dopet beskrivs dopets löfte som att relationen mellan Gud och den döpte aldrig bryts och att Gud 

ger den som döps ett löfte att alltid vara med.124 Detta kan kopplas till kampen mot synden och 

arvsynden då synd beskrivs just som en brusten relation med Gud och dopet ger en obruten relation.  

Författarna förklarar också att den gamla människan (det samma som arvsynden) ”dör när någon stödd 

av dopets löfte uthärdar påfrestningar och sorger utan att bli bitter eller hård”.125 Många som inte ser sig 

som kristna skulle nog dock säga att de stått ut med påfrestningar och sorger utan att bli bittra och hårda. 

Skulle då inte deras uthållighet också bidra till att döda ”den gamla människan” (som författarna 

samtidigt menar inte kan dö i detta livet)? Detta framstår som lite motsägelsefullt.  

I sitt herdabrev tycker jag Einar Billing fångar både en beskrivning av arvsynden och dopets verkan mot 

densamme som skulle vara en användbar tolkning när tradition och situation ska mötas i begreppet 

arvsynd. Billing skriver: 

 Vår hunger efter liv och efter lycka driver oss att jaga efter nya, ständigt nya surrogat för den inre 

saligheten, som vi sakna; och på båda vägarna smyger kanske det farligaste giftet av alla in i ådrorna: 

den lurande avunden, den dova bitterheten, onda tankar, som vi ej gärna tillstå ens för oss själva. -Mot 

allt detta är friden, är saligheten det enda läkemedlet. 126 

Jakten på lycka och inre frid är något som är högst relevant i dagens Sverige där de flesta inte jagar efter 

att överleva utan att ”leva”. Osalighet beskrivs av Billing som en form av otillfredsställdhet som gör att 

människan hamnar under en sorts ”surrogatbildningens lag” i sin jakt på inre frid. Billing menar också att 

”avsaknad” av religion gör att människor ”gör religion” av än det ena än det andra.  

Aldrig har väl någon tid varit så rik på surrogatbildningar av denna art som vår. De sträcka sig från 

det lägsta till det högsta, från det rena, brutala ruset till tendensen att på ett ensidigt sätt gripa ut och 

absolutifiera något visst av de höga ideella värden, som mänskligheten ej kan vara förutan. Man 

 
123 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I. Stockholm: Verbum AB, 2018. 
124 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.51 
125 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.21 
126 Einar Billing, Herdabref till prästerskapet i Västerås stift. Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1920 

 s. 33 
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saknar verkligen religion, därför går det nu, vulgärt uttryckt, ”religion” i än det ena än det andra, till 

fördärv för varmed det sker.127 

Billing uttrycker här en tanke om att människan har ett religiöst behov. Det är kanske lätt att ta för givet 

att det Gudomliga och transcendenta är det som skulle vara svårast att överbrygga i ett sekulariserat land 

med hög utbildningsnivå och stark tilltro till vetenskapen. Hammar menar att åtskillnad mellan Gud och 

världen och mellan skapelsen och frälsning är en stor orsak till svårigheter med gudstro i Sverige. Jag 

menar att det inte är så enkelt som att säga att åtskillnaden mellan Gud och världen mellan skapelse och 

frälsning gör det svårt att tro på Gud.  

 

Grantén problematiserar Hammars avhandling på en punkt och det är när det gäller Hammars användning 

av begreppet skapelsen. Hammar menar att en trovärdig teologi bör övervinna det hon beskriver som en 

dikotomi mellan skapelse och frälsning. Grantén menar att skapelsen är ambivalent och det är denna 

ambivalens som skapar rädsla och ångest och leder till den otro som manifesteras som arvsynd och som 

får konsekvenser så som egoism.128 I Hammar ställer istället skapelse och destruktion i ett 

motsatsförhållande där skapelse är det goda och destruktion det som hotar skapelsen och livet. Jag håller 

med Grantén i hennes kritik av Hammars användning av begreppet skapelse.  

 

Jag menar även att det finns andra svårigheter med Hammars trinitariska skapelseteologi. Den vänder sig 

tydligt till nyblivna föräldrar och den lycka de känner över ett nyfött barn. Jag menar att en trovärdig 

dopteologi i den situation som Svenska kyrkan står i måste tilltala även de som döps som unga, vuxna, 

eller de dopföräldrar som adopterat eller de som inte känner glädje över sitt barn. Hammar undersöker i 

sin avhandling barndop men jag menar att en trovärdig dopteologi även borde vara relevant för vuxnas 

dop. Speciellt eftersom Hammar i sin avhandling fokuserar mycket på att försöka övervinna dikotomier 

och dualismer i andra avseenden. 

 

Resultat 

Kanske är det inte synen på dopet, vad dopet gör, som skiljer sig mest mellan biskopsbrevet Leva i dopet 

och Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes utan synen på arvsynd och frälsning? 

 
127 Einar Billing, Herdabref till prästerskapet i Västerås stift. Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1920 

 s.37 
128 Eva-Lotta Grantén , Utanför paradiset, arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum förlag AB, 

2013 s.93 
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Bekännelseskrifterna har mer fokus på skuld till Gud, rättfärdighet och domen. 

Biskopsbrevet lämnar frågan om de odöptas frälsning i Guds händer. Dopet är ett löfte som skänker 

förtröstan om obruten relation med Gud och evigt liv. Det är medlemsgrundande även om det finns en 

möjlighet för föräldrar att anmäla sina barn som medlemmar utan att de döps, ”i väntan på dop”. Det är 

tydligt att författarna i biskopsbrevet på olika sätt hänvisar och förhåller sig till tradition i form av genom 

historien betydande skrifter så som Luthers katekeser, bibeln, psalmtexter129 och kyrkofäder så som 

Irenaeus men också att man i texterna berättar om och drar paralleller till riter bland de första kristna och 

hur de firade gudstjänst.130 

De nio motiven som sådana kan inte sägas stå i motsats till sin tradition men de är tydligt att de är 

påverkade av sin situation. Förklaringarna är framförallt när det kommer till arvsynd och frälsning 

påverkade av sin samtid. Detta i form av att arvsyndens ursprung beskrivs som erfarenhet av dubbelheten 

i all mänsklig existens som infattar förtjänster och misslyckanden, både våra egna och 

andras.131Frälsningen är i jämförelse med bekännelseskrifterna beskriven med större fokus på detta livet 

och involverar skapelsens upprättelse och kallelsen för alla människor att verka för Guds rikes 

utbredning på jorden. Denna riktning kan ses som ett svar på vår tids fråga om klimatet och människans 

insikt om hennes delaktighet och ansvar i klimatförändringar. 

 

De tre områdena relationen döpta och icke döpta, destruktion och arvsynd och relationen mellan Gud och 

världen, skapelse och frälsning är alla områden där den största skillnaden mellan dopmotiven och 

bekännelseskrifterna hittas med undantag för kyrkotillhörigheten. Dopmotivet att genom dopet upptas 

man i kyrkan är både i biskopsbrevet och i bekännelseskrifterna ett exkluderande motiv med hänsyn på 

relationen döpta/icke döpta. 

 

Biskopsbrevet menar jag både tar tradition och situation i beaktande när det förklarar de nio dopmotiven. 

Vad gäller den situation som Svenska kyrkan står i och om dessa motiv kan användas för att faktiskt 

motivera dop bland den bredd av Svenska kyrkans medlemmar som en svenskkyrklig präst möter i sitt 

arbete menar jag att motiven till dop som en präst skulle använda finns i periferin till de motiv som 

 
129 Här menar jag i första hand psalmer i form av sånger som återfinns eller har funnits i den svenska psalmboken och inte 

bibeltexter hämtade från bibelboken Psaltaren. 
130 T.ex. dopmotivet ”att klä sig i Kristus” och att den vita dopklänningen är en sed från den unga kyrkans tid då de döpta på 

påsknatten bar nya vita kläder Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och 

församlingar. Uppsala: Svenska kyrkan, 2011 s. 23 
131 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.56 
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räknas upp. I en vidare tolkning än vad en lista med argument kan inrymma. Att dopet ger en tillhörighet 

och är en ”livstydning”.132  

Sammanfattning 

I denna uppsats har syftet varit att undersöka de dopmotiv som ges i Leva i dopet i förhållande till 

situation (ett pluralistisk, sekulariserat samhälle) och tradition som evangelisk-luthersk kyrka 

(representerade i form av Augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora katekes). Detta har gjorts 

först med en deskriptiv analys av dopmotiven i de olika dokumenten och sedan i en jämförande analys 

för att se hur samstämmiga motiven är i de olika dokumenten. Dopmotiven har sedan analyserats mot tre 

problemområden inspirerade av Anna Karin Hammars avhandling Skapelsens mysterium Skapelsens 

sakrament. Dessa tre problem är relationen döpta och icke döpta, destruktion och arvsynd och relationen 

mellan skapelse/frälsning. Efter den analyserande delen har jag utfört en kritisk diskussion med 

utgångspunkt i min frågeställning.  

 

Resultatet av studien är att biskopsbrevet tydligt hänvisar till sin tradition i förklaringarna av de 

dopmotiv de presenterar men att dessa tolkats i sin situation. Det är framför allt när det gäller tolkningen 

av frälsning och arvsynd som motiven i biskopsbrevet skiljer sig från motiven i bekännelseskrifterna. 

Dopmotiven speglar en relevant dopteologi i relation till tradition och situation men de motiv en präst 

skulle använda för att motivera dopet i Svenska kyrkan menar jag inte finns i de uppradade dopmotiven i 

biskopsbrevet Leva i dopet utan mer handlar om tillhörighet och att dopet ska ses som en livstydning. 

 
132 Anders Wejryd, Leva i Dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Uppsala: Svenska 

kyrkan, 2011 s.14 
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