
1 
 

    
                                        The Churches call for God´s offer of grace 

 

                                          The role of baptism in ecumenical conversations 

                                                              between the Church of Sweden and the Equmenia Church 

 

 

 

 

 

Kyrkorna kalla till Guds erbjudande om nåd 

Dopets roll i de ekumeniska samtalen 

mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete VT 2019 Kandidatuppsats i teologi 15 hp 

Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH) 

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi (IDKT) 

Författare: Annelie Staaf 

Handledare: Elisabeth Christiansson 

Examinator: Mats J Hansson 

 

 



2 
 

Sammanfattning 
 

Equmeniakyrkan bildades 2011 genom ett samgående mellan Metodistkyrkan i Sverige, 

Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska kyrkan och Svenska 

Baptistsamfundet har historiskt sett haft oförenliga dopsyner. Troendedopet i 

Baptistsamfundet kontra barndopet i Svenska kyrkan har varit en skiljelinje mellan de två 

samfunden. Syftet i denna uppsats är att undersöka denna skiljelinjes betydelse i de 

ekumeniska samtal som lett fram till överenskommelsen Ekumenisk överenskommelse mellan 

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan (2016). Hur har man i dessa samtal förhållit sig till 

skillnader i syn på dopet? Har det skett ett närmande mellan en baptistisk dopsyn och en 

svenskkyrklig? Vad har varit de mest kritiska frågorna i diskussionerna? Hur påverkar 

överenskommelsen kyrkornas praxis? 

Undersökningen har ett deskriptivt anslag. Primärmaterial är dokument som 

överenskommelsen med kommentarer, samtalsrapporter, avtal och remisser. Materialet har 

undersökts med fokus på kyrkornas syn på dop, tro, medlemskap och församlingssyn. Jag har 

också använt mig av litteratur om dopsyn och ekumenik.  

Inom Equmeniakyrkan är en vanlig väg till dopet, först erkänd tro sedan dop. Inom Svenska 

kyrkan är erkänd tro inte en förutsättning för dop, utan dopet uppfattas som trons 

förutsättning. På grund av förekommande skillnader i dopsyn och doppraxis förrättar enligt 

överenskommelsen 2016 respektive kyrka sina egna dop. Däremot fastställs uppfattningen att 

Kristus verkar i alla dop och man erkänner dop förrättade i den andra kyrkan. Svenska kyrkan 

tar avstånd från omdop och ingår inte samarbeten lokalt om omdop praktiseras. Intentionen i 

överenskommelsen är att den, trots teologiska skillnader mellan kyrkorna, ska främja en 

utveckling mot enhet vad gäller tro, dop och undervisning. Utgångspunkten är ett ideal om 

den världsvida kyrkans enhet och ett gemensamt uppdrag att verka i världen för fred och 

rättvisa. En slutsats i min undersökning är att skillnader i dopsyn alltjämt på lokal nivå är en 

stötesten. Fortsatta forskningsfrågor är: Vilken roll har dopsynen på lokal nivå?  Hur 

förmedlar man inom samarbetskyrkor i dopsamtal och konfirmationsundervisning kunskap 

om dopets roll och ställning?  

 

Nyckelord: dop, församling, omdop, frälsning, nåd, dopbekräftelse, dopförnyelse. 
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Abstract 

Equmenia Church was founded in 2011 through a merger between the Methodist Church in 

Sweden, the Swedish Baptist Society and the Swedish Mission Church. The Church of 

Sweden and the Swedish Baptist Society have historically had incompatible baptismal views. 

The baptismal baptism in the Baptist community versus the child baptism in the Church of 

Sweden has been a dividing line between the two communities. The purpose of this essay is to 

examine the significance of this dividing line in the ecumenical talks that led to the agreement 

Ecumenical agreement between the Church of Sweden and the Equmenia Church (2016). In 

these conversations, how did one relate to differences in view of baptism? Has there been an 

approach between a Baptist baptismal vision and a Church of Sweden? What have been the 

most critical issues in the discussions? How does the agreement affect the practices of the 

churches? 

The study has a descriptive grant. Primary material is documents such as the agreement with 

comments, call reports, agreements and referrals. The material has been investigated with a 

focus on the churches' view of baptism, faith, membership and church views. I have also used 

literature on baptism and ecumenism. 

Within Equmenia Church is a common path to baptism, first recognized faith since baptism. 

In the Church of Sweden, recognized belief is not a prerequisite for baptism, but the baptism 

is perceived as the condition of faith. Due to the differences in the sense of baptism and the 

praxis, according to the agreement 2016 and the church perform their own baptisms. On the 

other hand, the perception is that Christ acts in all baptisms and recognizes baptism performed 

in the other Church. The Church of Sweden refrains from renaming and does not include 

collaborations locally if renaming is practiced. The intention of the agreement is that, despite 

theological differences between the churches, it should promote a development towards unity 

in terms of faith, baptism and teaching. The starting point is an ideal of the unity of the 

worldwide church and a common mission to work in the world for peace and justice. One 

conclusion in my study is that differences still remain at the local level a stumbling block. 

Continued research questions are: What role does the baptismal view at local level have? How 

do you communicate knowledge about the role and status of baptism within the churches of 

baptism and confirmation teaching in cooperation churches? 

 

Keywords: baptism, congregation, rename, salvation, grace, baptismal confirmation, 

baptismal renewal. 
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1 Inledning 

Denna studie syftar till att undersöka dopets roll i den ekumeniska överenskommelsen mellan 

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, som träffades 2016, Ekumenisk överenskommelse 

mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Dopsyn har länge varit en knäckfråga i de 

ekumeniska samtalen mellan Svenska kyrkan och Svenska baptistsamfundet. I Svenska 

kyrkan ligger tyngdpunkten på Guds objektiva handlande i dopet, medan en baptistisk dopsyn 

förutsätter en personlig och medveten erkännelse av tro. Svenska Baptistsamfundet är i dag en 

del av Equmeniakyrkan. Jag vill i denna undersökning belysa denna frågas roll i samtida 

ekumeniska strävanden efter enhet. 

 

Splittring i tro- och lärofrågor har funnits sedan den tidiga kyrkan. Vid möten och koncilier 

har man sökt nå enhet. Den historiskt viktigaste och första lärostriden gällde dopet, om ett 

krav på omskärelse skulle gälla innan en hedning döptes.1 Det beskrivs Apg.15. En 

gruppering ansåg det nödvändigt att följa Mose lag. Den lagen skulle också gälla för 

hedningar som kommit till tro på Jesus. Apostlarna och de äldste anförde däremot att 

hedningarna redan ägde helige ande. Mötet i Jerusalem resulterade i att det inte blev ett krav 

på omskärelse för hedningar.2  

 

I Kjell Ove Nilsson bok Enhet att leva för en vision (2005) belyses strävan efter kyrklig enhet 

med utgångspunkt i Jesu budskap om kärlek. I kristendomen kärna finns, menar Nilsson, ett 

budskap om enhet, som sammanfattas i kärleksbudet. Detta är, menar Nilsson, ekumenikens 

kärna. Kyrkorna måste se att kärleken är det kitt som håller samman kyrkor och samfund i 

världen.3  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Nilsson 2005, s. 10 
2 Bibel 2000, (2011) 
3 Nilsson 2005, s. 7 



7 
 

 

1.1 Metod 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken betydelse de olika dopsyn har haft i de 

ekumeniska samtal mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, som lett fram till en 

Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan (2016). Hur har 

man förhållit sig till skiljelinjer i syn på dopet? Har det skett ett närmande mellan en 

baptistisk dopsyn och en svenskkyrklig? Vad har varit de mest kritiska frågorna i 

diskussionerna? Hur påverkar överenskommelsen kyrkornas praxis?  

1.1.2 Material  

Angreppssättet i undersökningen är deskriptivt och empiriskt. Jag har utifrån syftet 

systematiskt och med textstudium gått igenom materialet. De källor som används har jag 

funnit i överenskommelsen och rapporter, där man hänvisat till utredningar angående 

samarbete mellan samfunden. Samfunden utgår i det ekumeniska arbetet systematiskt ifrån 

tidigare erfarenheter och samtal. Nedan redovisas material som varit centralt i studien. 

 

1.1.3 Dokument och överenskommelser 

 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan (2016). Remissen 

Tro, dop och gemenskap (2014). Samtalsrapporterna Gemensam framtid, en rastplats för 

eftertanke på vandring med Baptistförbundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan (2007), 

Utmaningar och möjligheter (2000) samt Gemensam tro (1995). Bekännelsedokumentet 

Teologisk grund (2012). Förslag till överenskommelse om kyrkogemenskap Svenska kyrkan 

och Svenska Missionskyrkan (2004). Baptism-Eucharist-Ministry (BEM): Ekumeniskt 

dokument från Kyrkornas Världsråd, Faith and orderkommitèn (1982). Kyrkornas världsråds 

enhetsdokument Guds gåva och kallelse till enhet – och vår förpliktelse (2013). 
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1.1.4 Litteratur  

Kjell Ove Nilssons Enhet – att leva för en vision (2005). Rapporten Tro-dop-medlemskap - ur 

ett ekumeniskt perspektiv (Nilsson, 2006). Barndopet under de fyra första århundradena 

(Jeremias, 1976). Biskopsbrevet Leva i dopet (2011). Tidskriften Svenskt Gudstjänstliv: Dop 

(2011). Sveriges kyrkohistoria (2013, 2005, 2001).  

1.1.5 Tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon tidigare forskning om dopets roll i de ekumeniska samtalen mellan 

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.  

 

Det finns tidigare svensk forskning om dopet, men utanför mitt fokus. Jag har tagit del av 

Anna-Karin Hammars avhandling inom systematisk teologi Skapelsens mysterium, skapelsens 

sakrament (2009) om skapelseteologisk dopteologi och inklusiv dopsyn. Eva Reimers som är 

professor i didaktik och pedagogik, undersöker i Dopet som Kult och Kultur (1995) hur 

dopföräldrar och präster upplever dopet. När det gäller tidigare forskning om ekumeniska 

samarbeten mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan har jag endast hittat en C-uppsats. 

Det särskilda diakonatet av Karin Sigfeldt (2018) en jämförelse som belyser skillnaderna 

mellan diakonatet i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. 

 

1.1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett metodkapitel. Därefter ges en bakgrundsteckning till de aktuella 

samfunden, deras historia och dopsyn. Därefter redovisas bakgrunden till och de samtal som 

föregick överenskommelsen 2016. Slutligen presenteras resultatet av undersökningen och nya 

forskningsfrågor som uppstått. 

1.1.7 Ordförklaringar 

Enligt följande definieras ord såsom de förstås i uppsatsen: 

 

Ekumenik: Systematisk strävan efter enhet mellan kyrkor och samfund.  

Full kyrkogemenskap: När kyrkor samarbetar fullt ut och erkänner varandras dop, nattvard 

och ämbete. 
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Partiell kyrkogemenskap: Samarbete mellan kyrkor där det finns teologiska skiljelinjer som 

sätter gränser för samverkan. 

Dopsyn: Hur innebörden i dopet förstås. 

Dopförnyelse: En kyrklig handling där individen ges möjlighet att visa vilja att leva och tro i 

efterföljelse. 

Dopbekräftelse: En bekräftelse av dopet och erinran om att leva i dopets förbund. 

Troendedop: Ett dop där dophandlingen föregås av ett personligt och medvetet 

ställningstagande.  

Omdop: En barndöpt som genomgår ett troendedop, även kallat omvändelsedop. 

Mission: Kyrkans kallelse att nå ut med evangeliet till alla människor. 

   

 

2 Framställning 

2.1 Samfunden 

I det följande ges en översikt över de berörda samfundens historia och dopsyn. 

 

2.1.1 Metodismen 

Metodismen grundades inom den anglikanska kyrkan i England (1739) av prästerna och 

bröderna John Wesley (1703–1791) och Charles Wesley (1707–1778). I metodismen ställdes 

individen i centrum. I och med utvandringen till USA, startades samfund där.  I december 

1826 invigdes en paviljong på Trädgårdsgatan i Stockholm, som kallades för Engelska 

Wesleyanska Metodistiska kapell.4 George Scott (1804–1874) en skotskfödd och metodistisk 

väckelsepredikant kom till Sverige 1830. Scotts budskap var att människor måste omvända 

sig, vända sig bort från synden och bli frälsta.5 Synen på nåd och sakrament skilde sig från 

den lutherska statskyrkans och fokus var personlig frälsning. Genom upplevelsen av frälsning 

fick individen sin kristna identitet bekräftad och uppfattades som pånyttfödd i Kristus. Dopet 

var inte, menade Scott, ett tillräckligt kriterium för en kristen. Metodistkyrkan i Sverige 

invigde den nya Engelska kyrkan, som senare skulle kallas Betlehemskyrkan i Stockholm, 

1840.6 Två år senare startade Scott tidskriften Pietisten.7 George Scott lade en grund till den 

nyevangeliska väckelsen i Sverige. På 1860-talet växte Metodistkyrkan genom hemvändande 

                                                             
4 Jarlert, 2001, s. 131 
5 Jarlert, 2001, s. 133 
6 Jarlert, 2001, s. 135 
7 Jarlert, 2001, s. 139 
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sjömän från USA, som grundade församlingar längs med kusterna. Vid slutet av 1800-talet 

var Metodistkyrkan spridd i Sverige. Till skillnad från andra samfund inom den nyevangeliska 

rörelsen var den uppbyggd från en fast kyrkostruktur med en episkopal och internationellt 

förankrad styrning. Gudstjänst och liturgi var centralt. Namnet Metodistkyrkan syftar på 

praxisen att systematiskt och metodiskt söka leva ett liv som en god kristen. Metodistkyrkan, 

med sitt dåvarande namn Metodist Episkopalkyrkan, blev ett av ”Konungen godkänt” 

trossamfund 1876. Det första i sin art i Sverige.  George Scott var kritisk till att man verkade 

utanför statskyrkan och skrev om det i tidskriften Wäktaren. Den anglikanska metodismen 

och den Lutherska kyrkan i Sverige stod nära varandra menade han. Metodistkyrkan i Sverige 

förblev dock en kyrka vid sidan om Svenska kyrkan.8 Kyrkolandskapet i Sverige var med 

Metodistkyrkans grundande förändrat. 

 

I slutet av 1900-talet skedde ett närmande mellan metodisterna och Svenska kyrkan. Inom 

Metodistkyrkan hade tidigare krävts såväl personlig erkännelse som dop för medlemskap. 

Synen på arvsynden, som den tog sig uttryck i Svenska kyrkans dopritual, skilde sig från den 

inom Metodistkyrkan. Mot bakgrund av deltagande i de ekumeniska samtal som vid den tiden 

fördes inom Kyrkornas världsråd, genomgick man i början av 1990-talet en läromässig 

förändring. 9  Förändringen innebar att man uttryckte, att människan på grund av sin syndfulla 

natur är beroende av Guds nåd. Detta innebar en återkoppling till de anglikanska rötterna och 

John Wesley som förespråkade barndop. 1993 ingick Svenska kyrkan och Metodistkyrkan en 

ekumenisk överenskommelse gällande förkunnelse- och sakramentsgemenskap liksom 

ömsesidigt erkännande av varandras ordinationer och vigningar.10  

 

2.1.2 Baptismen 

Baptismen är en gren av reformationen. År 1525 grundades den första baptistiska 

församlingen i Zurich. Baptister benämndes anabaptister/omdöpare för att man döpte sig på 

nytt i troendedop. Rörelsen spred sig till Holland, England och Amerika. Många baptister blev 

förföljda för sin tro och emigrerade till Amerika.  Baptisterna döpte inte sina barn, utan 

tillhandahöll troendedop för vuxna. Baptisterna ansåg att tron stod i centrum och föregick 

                                                             
8 Bexell, 2013, s. 101f 
9 Nilsson 2006, s. 31 
10 Överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, ksSkr 2016:5, s. 3 
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dopet genom en personlig erkännelse av Kristus. Man tog avstånd ifrån barndop. Den 

personliga erkännelsen var en bekräftelse av upplevd gudsrelation/ frälsning.11  

 

Baptismen kom till Sverige i mitten av 1800-talet och blev en del av den förändring som 

väckelsen medförde i det svenska kyrkliga landskapet. Baptisterna uppfattade sig som de 

första rätt döpta i Sverige.  Man gick i polemik med kyrkan och önskade ”bryta ned den 

kyrkliga dopseden”.12 De dop som präster utförde i den dåvarande statskyrkan benämnde man 

som ”barnbegjutning”. Uppfattningen att den personliga tron stod i centrum innebar att den 

konstituerade församlingen. Församlingen var platsen där förutsättningar gavs för individens 

omvändelse och där erfarenheten av densamma delades. Det bibliska ledordet var Matt. 

18:20.13 ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”.  I takt med att 

väckelsen växte sig starkare blev spänningarna till statskyrkan större. 

 

Den baptistiska Stockholms Missionsförening fick ekonomiskt stöd från den nordamerikanska 

baptistiska rörelsen. Vid Betelseminariet som grundades 1866 utbildades lärare och 

föreståndare. Knut Oscar Broady (1825–1922) blev dess förste rektor och innehade posten i 

40 år. Han hade stort inflytande över Baptistsamfundets utveckling. Den antisakrala teologin 

och avståndstagande från statskyrkans organisation, ämbete och struktur var kännetecken.14 

Under 1860-talet framträder nya röster inom den svenska baptistiska rörelsen. Predikanten 

August Sjödin (1832˗˗ca. 1900), menade att människorna genom Jesu uppståndelse givits 

möjlighet till syndfrihet. En rätt troende människa var utan synd och saknade behov av 

syndabekännelse. Läran spreds i Dalarna, men delades inte av församlingen i Stockholm. 

August Sjödin uteslöts. Tio år senare trädde Helge Åkeson (1831–1904) fram. Han ifrågasatte 

utbildningen vid Betelseminariet och lyfte fram den heliga Ande som tillräcklig ledning för en 

predikant. 15  

 

Helge Åkesson var anhängare av den subjektiva försoningsläran. I den subjektiva 

försoningsläran är det människan som genom tron försonas med Gud och inte tvärtom.16  

Människan är den aktivt handlande genom tron på Jesus. Korsdöden uppfattas som en 

                                                             
11  Equmeniakyrkan, Equmeniakyrkans historia, 2019   
12 Bexell, 2013, s. 45 
13 Bexell, 2013, s. 39 
14 Bexell, 2013, s. 43 
15 Bexell, 2013, s. 49 
16 Bexell, 2013, s. 111 
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kärleksgärning och inte som en ”strafflindring”. Den subjektiva försoningsläran innebar inte, 

men kunde som i Åkessons fall, leda till tro på möjlighet till individens syndfrihet. Svenska 

Missionsförbundets instiftare P.P. Waldenström (1838–1917), som är mest känd för 

formulering av den subjektiva försoningsläran omfattade inte syndfrihetsläran.   

 

Baptismen spreds över hela Sverige och hade vid sekelskiftet 30 000 medlemmar.17 

Omvändelsen och budskapet om den personliga vägen från ljus till mörker stod i fokus. Detta 

kontrasterades mot kyrkan traditionella förkunnelse om människans förtappelse.18 Väckelsens 

budskap uppfattades av många som något nytt och ljust. 

 

Dopsynen inom det svenska baptistiska samfundet är inte entydig. Kyrkovetaren Ulrik 

Josefsson urskiljer tre i dag förekommande, olika synsätt på dop och medlemskap inom den 

baptistiska rörelsen. Det ger en bakgrund till hur man inom vissa baptistiska församlingar kan 

bejaka barndop. Josefsson benämner de olika traditionerna: konsekvent baptism, principiell 

baptism och modifierad baptism. Den konsekventa baptismen följer linjen troendedop och 

därefter medlemskap. Dopet är tecknet för den erkända tron på Jesus. Vägen in i församlingen 

går via troendedop/omvändelsedop. Den konsekventa baptismen präglade rörelsen fram till 

slutet av 1900-talet.  Inom den modifierad baptismen håller man läromässigt fast vid 

troendedopet, men välkomnar döpta i annan ordning in i församlingen. Dopet är 

medlemsgrundande och dop i annan ordning är accepterade.  Den döptes egen uppfattning om 

dopets giltighet respekteras. Den baptistiska församlingen håller i princip fast vid 

troendedopet, men erkänner den barndöpte, som uppfattar sitt dop som giltigt. 19   

Den tredje syn som Josefsson urskiljer den principiella baptismen förutsätter troendedop men 

möjliggör andra vägar in i församlingen som till exempel ”överfört medlemskap” från en 

församling som betraktas som erkänd. En annan möjlighet är att den nya medlemmen 

avlägger en personlig bekännelse på Kristus.20   

 

Den världsvida ekumeniken har påverkat de baptistiska församlingarnas dopsyn. BEM 

dokumentet 1982 har haft stor betydelse för reflektionen kring dop och dopsyn. Det speglas i 

olika tolkningar av dop och medlemskap. En konsekvent baptistisk dopsyn omöjliggör 

                                                             
17 Bexell, 2013, s 42 
18 Bexell, 2013, s. 74 
19 Josefsson, 2011, s. 74 
20 Josefsson,2011, s.57 
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samverkan med Svenska kyrkan. I de baptistiska församlingar där barndop accepteras och 

erbjuds har man tillsammans med Svenska kyrkan utarbetat ett ritual, en dopbekräftelse, som 

innebär att den barndöpte enligt baptistisk tradition ges möjlighet att visa sin tro inför 

församlingen och Gud för att på det viset kunna bli medlemmar i Equmeniakyrkan .21 

 

2.1.3 Svenska Missionsförbundet 

Svenska Missionsförbundet (sedan 2003 Missionskyrkan) bildades 1878. Bildandet hade 

föregåtts av debatter om församlingssyn, försoningsläran, nattvard och dop. På landsbygden 

spreds rörelsen med hjälp av kolportörer. Missionshus växte fram och därmed nya platser för 

kristen gemenskap. De troende samlades till sång, gudstjänst och social verksamhet. Denna 

typ av troendegemenskap byggde på en kongregationalistisk församlingssyn. För E.J. Ekman 

(1842 – 1915), en av de mest framträdande personligheterna inom Missionsförbundet, var 

nattvarden ett uttryck för de troendes gemenskap.22 Missionsförbundets grundare P.P. 

Waldenström delade den lutherska dopsynen, att dopet föregår tron. Detta medan E.J. Ekman 

såg dopet som ett tecken på en förhandenvarande gemenskap med Gud. Waldenström föreslog 

att synen på dopet inom Missionsförbundet inte skulle vara församlingsgrundande, utan tron 

på Kristus.23 Hur man valde att se på dopets roll var upp till var och en inom församlingen. 

Missionsförbundet kom att kännetecknas av viljan att vara en öppen kyrka för alla och inom 

den rymdes olika doptraditioner. 

 

Det som kom att bli Missionskyrkan står i flera doptraditioner. Såväl barn- som troendedop 

praktiserades. Missionskyrkan ingick samarbetsavtal med Svenska kyrkan 2006 där man 

erkände varandras vigningar. Avtalet hade vuxit fram genom ekumeniska samtal.24 Frågor om 

dopet och nattvarden berördes i överenskommelsen och man var överens om att fortsätta 

samtalen om dessa.25 

  

2.1.4 Svenska kyrkan 

Under 1800-talet blev dop förrättade av andra än präster i statskyrkan ett folkbokförings - 

problem. Föräldrar kom till den lokala prästen för att få barn döpta genom lekmannadop, 

införda i Dopboken. Medborgerlig status och samhälleliga rättigheter var vid denna tid knutna 

                                                             
21 Nilsson 2006, s. 52  
22 Bexell,2013, s. 125 
23 Bexell, 2013, s .122 
24 Överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, ksSkr 2016:5, s. 3 
25 Förslag till överenskommelse om kyrkogemenskap Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, 2004, s36 



14 
 

till dopet och den legitima dopförrättaren var den lokale prästen. Nöddop av lekman kunde 

förekomma om fara för barnets liv förelåg, till exempel vid akut sjukdom. Härmed ställdes 

Kyrkan inför ett problem. För prästerna handlade det om att skydda sakramentet samtidigt 

som man ville möta sina medlemmar. I 1896 års kyrkohandbok finns riktlinjer för hur ett 

godkännande vid inskrivning i folkbokföringen av lekmannadöpta barn kunde göras. Här 

befästs att ett dop som utförs av lekman ”utan nödfall” kan införas i Dopboken om det utförts 

”rätt”, det vill säga i rent vatten med treenighetens formel. Prästerskapet ställde då krav på 

möjlighet till befrielse från anteckningsskyldighet med argumentet att dopet var ”det för 

kyrkan grundläggande sakramentet” och att det skulle ”förlora sin församlingsbildande 

karaktär” om det överlämnades ”åt det enskilda godtycket”. Garanten för att dopen utförts på 

rätt sätt var prästen själv. Dopet var för kyrkan en central identitetsfråga. Den frikyrkliga 

rörelsen i sin tur hävdade att för dem handlade det om att få sin identitet erkänd genom att få 

sina dop upptagna i folkbokföringen.”26 Lekmannadopen spred sig och i slutet av 1800-talet 

var över 1000 barn döpta av lekmän. Oscar II sammankallade 1897 till ett möte (som blev 

föregångare till biskopsmötet i Svenska kyrkan) där det beslutades att alla dop som utförts av 

lekmän utan nödfall, skulle antecknas som ”icke döpt av Svenska kyrkan”. Detta ändrades 

1951 till ”döpt i annan ordning”.27  

 

Under 1900-talet kom i Svenska kyrkan uttrycket ”den erbjudna nåden, inte den mottagna” att 

i hög grad stå i centrum för den kyrkliga debatten.  Uttrycket myntades av Einar Billing (1871 

– 1939) och förknippas med ungkyrkorörelsen.  P.P. Waldenström gick vid 1908 års 

kyrkomöte i polemik med Billing och framförde att församlingstillhörighet borde vara en 

fråga om tro och inte om geografisk plats. Waldenström menade att den billingska 

församlingssynen saknade stöd i Nya Testamentet. Billings motargument var att erbjudandet 

om nåden når alla som kan höra ”kyrkklockorna kalla” och att den svenska 

territorialförsamlingen i yttre mening är det bästa uttrycket för Guds förekommande nåd. 

Ingen kan stå utanför nådeserbjudandet och alla kan höra klockorna. 28 Billings 

folkkyrkotanke innebar att erbjudandet om nåden kommer utifrån, från kyrkan, medan den 

nyevangeliska rörelsens teologiska centrum var den personliga erkännelsen av Kristus. 

                                                             
26 Bexell, 2013, s. 255 
27 Bexell, 2013, s. 255 
28 Brohed, 2013, s. 27 
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Uppfattningen i Svenska kyrkan var att genom dopet bekräftas Guds nåd, varefter trons gåva 

kan växa hos barnet.29 

 

Fram till 1996 blev alla barn födda i Sverige automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan kom därefter i linje med BEM (1982) och ekumeniken inom Kyrkornas 

världsråd att knyta medlemskapet till dopet. De som i dag blir medlemmar i Svenska kyrkan 

utan att vara döpta, uppfattas ”vara på väg mot dopet”.  Dopbekräftelse sker vid konfirmation 

och kan ske vid annan gudstjänst. Svenska kyrkan och Svenska baptistförbundet (i de fall 

baptister erkänner barndop) har tillsammans arbetat fram en ordning för dopbekräftelse.30  

 

2.1.5   Equmeniakyrkan 

Inom Equmeniakyrkan som bildades 2011 är dopet och personlig bekännelse tillsammans 

vägen in i församlingen och i kyrkans gemenskap. Tro, dop och medlemskap uppfattas som 

en helhet. Där dopet ses som Guds gåva möts i tro av människan, med den bekännelsen ingås 

medlemskap i Equmeniakyrkan.31 Inom Equmeniakyrkan praktiseras dopbekräftelse för dem 

som är barndöpta. Alla församlingar som ingår i Equmeniakyrkan lyder under den teologiska 

grund man arbetat fram.   

 

Kyrkosynen inom Equmeniakyrkan är kongregationalistisk, vilket innebär att varje församling 

är självstyrande. Men då varje församling är en del av en helhet, genom den teologiska grund 

Equmeniakyrkan står på, är den delvis konnektional. Denna spretighet gör att man står i 

konflikt teologiskt.32 Inom Equmeniakyrkan finns olika doppraxis. Man vill möta de olika 

doptraditioner som medlemmarna har vuxit upp med. I Equmeniakyrkan erbjuds till nyblivna 

föräldrar såväl barndop som barnvälsignelse. Församlingarna är självständiga och avgör själva 

doppraxis. Kyrkan uppfattas som provisorisk ”i väntan på Kristi kyrka synliga enhet”. Man 

har ännu inte funnit en gemensam dopsyn, men för samtal om en sådan.33 

 

För fullt medlemskap i Equmeniakyrkan krävs dop, samt en tro med personlig bekännelse på 

Jesus.34  Dop och tro uppfattas förutsätta varandra. Equmemeniakyrkan erkänner andra 

                                                             
29 Brohed, 2013, s .28 
30 Utmaningar och möjligheter, 2000 
31 Equmeniakyrkan, 2019, Teologisk grund, under medlemskap 
32 Equmeniakyrkan, 2018, I kyrkans tjänst, en utredning gällande diakoners och pastorers ställning 
33 Equmeniakyrkan, 2016, Remiss Tro, dop och gemenskap 
34 Equmenikakyrkans kyrkohandbok, s 69 
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samfunds dop som skett i vatten i ”Faderns, Sonens och den helige Andes namn”. Ny medlem 

välkomnas i församlingen under en speciell gudstjänst, där man visar sin tro och erbjuds 

dopbekräftelse, som sker en gång. Vid dopbekräftelse tecknas korset i pannan med förbön 

eller välsignelse. På det viset ges den barndöpte ett tillfälle att medvetet visa sin vilja att leva i 

dopets förbund inför Gud och församlingen.35 Dopbekräftelsen uppfattas inte som ett omdop, 

då ingen begjutning eller nedsänkning i vatten sker. För den som vill visa tro på Jesus och 

viljan att följa honom kan göra det med en dopförnyelse, den kan göras om och är en del av 

gudstjänstfirande.36 Troendedop (dop av vuxen med personlig bekännelse på Jesus Kristus) 

utförs i ”Faderns, Sonens och den heliga Andes namn” med vatten, både med begjutning eller 

nedsänkning med personlig bekännelse på Jesus Kristus. Det uppfattas som ett sakrament och 

en gåva från Gud som tas emot i tro.37  

 

Barnvälsignelse erbjuds till föräldrar som vill låta barnet, som vuxen, välja om det ska döpas. 

Equmeniakyrkan är tydliga med att barnvälsignelse inte är ett dop, utan en fest för det barn 

som nu kommit till världen. Den utförs under en gudstjänst, som det finns en ordning för. 

Ordningen för barnvälsignelse innehåller moment där församlingen visar sin glädje för barnet. 

Under gudstjänsten utser församlingen faddrar för att ge stöd till barnets växande i tron på 

Kristus. Med gudstjänsten betonas församlingens omsorg om barnet och dess tillhörighet till 

gemenskapen. Församlingens omsorg förtydligas genom gåvor och ett skriftligt minne. Som 

ett led i församlingens omsorg om barnen, firas de barn som fått Guds välsignelse på 

kyndelsmässodagen.38  

 

Equmeniakyrkan har mött föräldrars önskemål om medlemskap för sitt döpta barn, genom ett 

medlemskap ”på väg”. I Equmeniakyrkan finns olika doptraditioner. Lokala församlingar har 

möjlighet att följa den doptradition man står i.39 

 

En sammanfattning av dop och medlemskap blir följande; i Svenska kyrkan är dopet och 

medlemskapet sammanhållet. I bägge kyrkor är medlemskap i väntan på dop möjligt och i 

bägge kyrkor utövas dopbekräftelse/dopförnyelse. Inom Equmeniakyrkan finns barn-

                                                             
35 Equmeniakyrkans kyrkohandbok, s 70 
36 Equmeniakyrkans kyrkohandbok, s 70 
37 Equmeniakyrkans kyrkohandbok, s 70   
38 Equmeniakyrkan, teologisk grund, under medlemskap 
39 Equmeniakyrkan, teologisk grund 
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välsignelse, vilket inte finns i Svenska kyrkan, men man ger Guds välsignelse till alla (även 

barn) inom Svenska kyrkan. I Equmeniakyrkan är dop, tro och medlemskap sammanhållet.  

 

 

3 Samverkan mellan samfunden 

Svenska kyrkan har innan Equmeniakyrkans bildande haft samverkan med Metodistkyrkan i 

Sverige och Svenska Missionskyrkan. I rapporter från samtalen kring samverkan med dessa 

samfund framgår en vilja och strävan efter enhet med det långsiktiga målet kyrkogemenskap. 

Fred och rättvisa i världen har varit en uttalad drivkraft som sattes av KEK i Prag 199240 och 

Kyrkans mission som sattes av Kyrkornas Världsråd i New Delhi 1961.41 

 

3.1 Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige 

Svenska kyrkan och Metodistkyrkan har haft ett tydligt och fördjupat samarbete sedan 1980-

talet. En dialog om samgående pågick mellan 1979–1985 och ledde fram till ett avtal om 

fördjupad kyrkogemenskap år 1993.  Det innebar full förkunnelse - och sakraments - 

gemenskap, med erkännande av varandras ordinationer och vigningar.42 Teologiskt samlades 

man kring begreppet ”Guds förekommande nåd”.43 Kyrkogemenskapen identifierades som 

”fördjupad förkunnelse och sakramentsgemenskap”. För fullkyrkomenskap krävdes också 

enhet i läran vilket inte förelåg. 44 Avtalet upphörde genom överenskommelsen mellan 

Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.  

 

3.2 Svenska kyrkan och Missionskyrkan 

Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan har i sina tidigare samtal utgått från BEM 

(1982) och den syn på dopet som förenande för alla kyrkor i världen. Från Svenska kyrkans 

sida framhävde man i samtalen att man inom Svenska kyrkan arbetat medvetet med dopet till 

exempel med doppastoraler. Detta som ett svar på en vanlig kritik från frikyrkosamfunden om 

ett slentrianmässigt döpande. Svenska Missionskyrkan å sin sida framförde en viljeriktning 

bort från omdop.  En gemensam dopbekräftelse utvecklades som kunde användas i bägge 

                                                             
40 Betänkande, 1993, Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige 
41 Förslag, 2004, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan 
42 Överenskommelsen, 2016, s 2 
43 Centralstyrelsens skrivelse 1993:5, s 63, Kyrkomötet 
44 Betänkande, 1993:2, s 2 



18 
 

samfund. Samarbetsrådet ansåg att en gemensam luthersk nattvardssyn förelåg och lika 

ämbetssyn med vigda eller ordinerade diakoner, präster och pastorer.45 

 

Ett problem i samtalen gällde odöptas delaktighet i nattvarden i Missionskyrkan, där tron eller 

längtan är grund för gemenskapen. I Svenska kyrkan krävs dop för delaktighet i nattvarden. 

Svenska kyrkan framhöll att dopet i princip är förutsättningen för nattvarden men att inom 

konfirmationsundervisning eller annan typ av utbildning en odöpt i en process på väg till tro 

kan delta. Enighet om dopets relation till nattvarden nåddes inte. Från Missionskyrkans sida 

framhölls att nattvardsfirande kan vara en väg till personlig bekännelse. Svenska kyrkan 

möter den odöpte som vill ingå i gemenskapen vid nattvarden med omsorg.46 Dop och 

undervisning erbjuds den odöpte när tillfälle ges. Missionskyrkan framhåller att de också 

möter den odöpte med erbjudande om dop och undervisning.47 Vägen in i kyrkan uppfattades 

av bägge samfund kunna vara dopet men också tro, som föregår dopet, för Svenska kyrkan 

utifrån pastoral omsorg. Inom bägge kyrkorna förelåg en sakramental syn på dopet. Denna 

enhet i syn på dopet öppnade vägen för kyrkogemenskap.48   

  

4 Equmeniakyrkan bildas 

I detta avsnitt presenteras samtalsgången fram till Equmeniakyrkans bildande. I dokumentet 

Gemensam tro (1995), inför samgåendet framträder såväl en teologisk samsyn mellan 

samfunden liksom kritiska punkter gällande tro, dop och medlemskap. I dokumentet ges en 

historisk översikt om tidigare samtal sedan det första frikyrkomötet 1905. 1970 gjordes ett 

försök till samsyn mellan de tre samfunden, som misslyckades. 1991 deklarerade de tre 

ungdomsförbunden en avsiktsförklaring om en gemensam framtid 1991.49   

 

4.1 Delegationen 

 I november 1991 startade det första mötet mellan teologer från de olika samfunden. Samtalen 

ledde fram till att en teologgrupp tillsattes.50 Gruppens uppdrag var att undersöka om det 

fanns en teologisk samsyn att stå på för ett samgående. Resultat redovisades i dokumentet 

                                                             
45 Förslag till Överenskommelse, 2004, Svenska kyrkan och Missionskyrkan 
46 Förslag till Överenskommelse, 2004, Svenska kyrkan och Missionskyrkan 
47 Förslag till överenskommelse, 2004, Svenska kyrkan och Missionskyrkan, s 25 
48 Förslag till Överenskommelse, 2004, Svenska kyrkan och Missionskyrkan, s 42 
49 Krister Andersson, Birgit Karlsson, Hans Växby, Gemensam Tro, 1995, förord 
50 I gruppen ingick av Tord Ireblad, Ulla Sköldh Jonsson (sekreterare), Lars Svanberg (Metodistkyrkan), Ingvar 

Gustafsson (ordförande), Johnny Jonsson (Svenska baptistsamfundet), Tomas Ericson och Lennart Molin 

(Svenska Missionsförbundet) 
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Gemensam tro (1995). Gruppen kopplades till en referensgrupp.51 Gruppen som helhet 

fungerande som samtalsdelegation för att undersöka möjligheten till ett samgående mellan 

samfunden.  

 

4.2 Samtalen 

I dokumentet Gemensam tro (1995) presenterades en gemensam teologisk grund liksom 

skiljelinjer. Delegationen såg inte något hinder för fortsatt dialog om ett samgående. När det 

gällde dopet rådde, menade man, i princip samsyn, man såg framför sig en fortsatt väg mot 

enhet mellan kyrkor och samfund inte bara i Sverige utan i världen:  

 

Även om vi fortfarande har skilda uppfattningar i dopfrågan, är vi ändå helt överens när det gäller dopets 

betydelse och verkan. Även om vi fortfarande ser olikheter i församling- och kyrkosynen, så visar 

utvecklingen att vi både på idéplanet i det praktiska livet allt mer närmar oss varandra. Denna enighet 

uppmuntrar oss till fortsatt dialog och samarbete, inte bara mellan våra tre samfund, utan även med Svenska 

kyrkan, övriga frikyrkosamfund samt våra katolska och ortodoxa vänner.52  

 

I dokumentet uttrycks att man genom de samtalen lagt en teologisk grund för fortsatt 

ekumeniskt samarbete: 

 

Den teologiska grund vi här har lagt, hoppas vi skall få bli till en av många byggnadsstenar i det framtida 

ekumeniska bygget, där andra ”dialogstenar” är infogade, Vårt mål måste alltid vara den syndliga enheten i 

Kristus. Vår strävan och vårt gemensamma arbete måste alltid ha Guds rike och Kristi utgivande kärlek som 

sitt rättsnöre.53  
 

Man konstaterar vidare ett gemensamt ”fromhetsmönster” som utgår från en personlig 

erfarenhet av frälsning hos såväl barn- som troendedöpta. Dokumentets beskrivning av tro är 

av intresse för denna undersökning, eftersom kravet på upplevd tro är en skiljelinje mellan 

Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. På följande sätt definieras tro i dokumentet: 

 

Tron är ett Guds verk och därför är den av nåd. Där tron är människans svar och där Gud leder människan för 

att frälsa henne till himmelriket. Tron tar sig i uttryck i människans strävan efter att lyda Guds vilja där tron 

blir verksam i kärlek och goda gärningar. Avgörandet är dess riktning och centrum. Där trons Herre bär 

människan. Tron är personlig som sätts in i Bibelns berättelse för att inte bli individualistisk. Där den kristna 

människan lever i beroende av de andra i den kristnas gemenskap och där speglas tron genom bekännelse och 

växt.54  

 

                                                             
51 I referensgruppen ingick Krister Andersson (Missionsföreståndare), Birgit Karlsson (Missionsföreståndare) 

och Hans Växby (biskop). Gemensam Tro, 1995 
52 Gemensam Tro 1995, kap. 2 
53 Gemensam Tro 1995, kap. 2 
54 Gemensam Tro 1995, kap. 11  



20 
 

De beskriver att när en individ kommit till tro sker en förvandling av hennes hjärta och hon 

går in i helgelsen som innebär en konkret personlighetsutveckling.55 Tron är det centrala. Här 

finns en skiljelinje i förhållande till Svenska kyrkan, där dopet inte är avhängigt tron. 

 

Samtalsdelegationen lyfter fram olika doppraktiker inom samfunden. Metodistkyrkan i 

Sverige döper barn och då ges då ett förberedande medlemskap. Vid vuxen ålder avges en 

personlig erkännelse som medför medlemskap. Svenska Missionskyrkan barndöper men 

dopet är inte medlemsgrundande. Barnvälsignelse och troendedop vid vuxen ålder praktiseras 

också. Svenska Baptistsamfundet döper inte barn, utan ger barnvälsignelse med troendedop 

vid vuxen ålder. Den personliga erkännelsen av tro är grunden för medlemskap i 

församlingen.  

 

I dokumentet konstateras att fortsatta samtal behövs angående relationen mellan dop och 

medlemskap. Frågan ställdes om möjlighet att inom baptistsamfundet erkänna barndop som 

giltigt för medlemskap. Man pekade också på behovet av ett tydliggörande av skillnaden 

mellan barnvälsignelse och omdop. En dopbekräftelse efterfrågades. Generellt behövde också, 

menade man, barnens ställning i församlingen lyftas och diskuteras.56  

 

4.3 Samarbetsrådet 

Samarbetsrådet mellan Metodiskyrkan i Sverige. Svenska Baptistsamfundet och 

Missionskyrkan tog 2007 fram materialet En gemensam framtid – en rastplats för eftertanke 

på vandringen med Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.57 Konferenserna 

under 2007, som frikyrkornas samråd haft, resulterade i att man gav styrelserna uppdraget att 

inför nästkommande konferens ge en avsiktsförklaring om en gemensam framtid.   

 

Ett led i det arbetet är denna rapport som med dokumentet från 1995 Gemensam tro som grund vill belysa 

frågan om en gemensam framtid – först av allt motiven och viljan, sedan den teologiska utgångspunkten och 

några av de konsekvensfrågor som många enkätsvar lyfter fram.58  
 

Samarbetsrådets konstaterade att under de år som gått hade en snabb ekumenisk utveckling 

skett i Sverige. SKR (Sveriges kristna råd) hade tagit fram dokumenten Tro-dop-medlemskap 

                                                             
55 Gemensam Tro 1995, kap. 12 
56 Gemensam Tro, 1995, kap.14 
57 Ordförande var Per-Magnus Selinder och i rådet ingick Anders Svensson och Karin Wibom   
58 Per-Magnus Selinder (Red), Anders Svensson, Karin Wibom, Samarbetsrådet mellan Metodistkyrkan i 

Sverige, Svenska baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan, Gemensam framtid? – en rastplats för eftertanke 

på vandringen med Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan, 2008, s 7 
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(2004) och Kyrkor i samtal (2005). En kartläggning av de ekumeniska förutsättningarna hade 

skett. Frikyrkorådets gemensamma arbetsgrupp hade tagit fram tänkbara modeller att arbeta 

utifrån vid ett samgående. Men Gemensam tro (1995) som grund hade Missionskyrkan arbetat 

fram en ny konstitution. I det arbetat hade man samarbetat över samfundsgränserna. 

Samarbetsrådet lyfte fram att man nu hade nya handböcker inom alla samfund. I arbetet med 

nya handböcker hade man arbetat med inspiration från internationell kristenhet och 

ambitionen hade varit nyskapande. En enkät om samgående riktad till församlingarna i 

respektive samfund hade utarbetats och skickats 2006/2007. Genom öppna och konstruktiva 

samtal hade ett arbetsmaterial gällande samarbete utarbetats. Strävan var att tydliggöra 

punkter där man var överens, men också att tydliggöra och identifiera knäckfrågor.  

Dynamiken i arbetet hade lett fram till nya perspektiv. Med samtalsrapporten Gemensam 

framtid (2008) redovisade samarbetsrådet sitt uppdrag. I den konstaterades att dopet, som 

varit en kyrkohistorisk skiljelinje, är den grund för enhet som kristenheten vilar på. Att det är 

Guds gåva som bryter gränser, är enhetens tecken för Guds folk och att det skapar en 

grundläggande och gemensam identitet. Man hänvisar till Paulus ”Med en och samma ande 

har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller 

fria.” 59 Strävan efter enhet var drivkraften och man beskrev kyrkans uppdrag som 

”framtidshopp”. Framtidshoppet är en motbild till splittring och rädsla.  

 

I Gemensam tro bearbetas det nyevangeliska arvet. Situationen i dag beskrivs som en annan 

än under 1800-talet och framåt. Man hade reagerat mot tvångslagstiftning och förespråkat 

religionsfrihet och demokrati. Det krävdes nu en omvärdering. I dag behöver människan stöd i 

sitt andliga sökande. Den insikten motiverade en vilja att formulera Guds tilltal som ett 

erbjudande. Fokus på personlig frälsning behövde ifrågasättas och de teologiska grund - 

frågorna behövde ställas på nytt.60 I rötterna från väckelsen fann man inspiration i framtidstro 

och tillit till förnyande förändring. Dagens samhälle ser annorlunda ut och ställer andra krav 

och förväntningar på samfunden, än det samhälle den nyevangeliska rörelsens föregångare 

stod i. De tre samfunden delade samhällssyn, människosyn och församlingssyn. Ekumeniken 

präglades av andan i BEM (1982). 

 

 

                                                             
59 Gemensam framtid? – en rastplats för eftertanke på vandringen med Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och 

Missionskyrkan 2008, s. 6 
60 Gemensam framtid, 2008, s. 22 ff 
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4.4 Samtal om dop och medlemskap i Equmeniakyrkan 

Utmaningen i samarbetsrådet gällande ett samgående handlade om dop och medlemskap. 

Inom baptismen skedde en omprövning av den traditionella dopsynen, i slutet av 1990-talet.  

Professorn i teologi vid Andover Newton Theological School USA, Mark Helm, som också 

var baptist, menade att dopet i dess baptistiska form inte måste uppfattas som nödvändigt, 

utan att det är den personliga bekännelsen som är konstitutivför kyrkan.61   

Om det är tron i sig som är konstitutiv för baptisterna, öppnas en väg till att acceptera 

barndop. Samtidigt innebar detta ett nytt problem, dop och församlingsgemenskap fick utifrån 

denna förståelse en svagare roll och risk ansågs föreligga för en privatisering av tron.62 

 

Ett stöd för ett samgående och ett sätt att överbrygga skillnaden i dopsyn mellan baptister och 

de andra samfunden fann man i BEM (1982). Där man lyfte fram hur ett barndop kan följas 

av en senare trosbekännelse och man såg det som en möjlig lösning på hur man förenar 

dopsyner vid samgående mellan samfund.63 Medlemskapet förknippas då med en 

dopbekräftelse. Detta var i enlighet med den baptistiska synen på församlingen som 

gemenskap av bekännande kristna. 

En gemensam ordning för dopbekräftelse mellan Svenskabaptistsamfundet och Svenska 

kyrkan hade utarbetats och presenterats i rapporten Utmaningar och Möjligheter (2000)64.    

 

 

5 Överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan (2016) har bedrivits, vilka förutsättningar som funnits och dopets roll i 

samtalen. 

 

Equmeniakyrkans kyrkostyrelse lade fram ett förslag om samtal med Svenska kyrkan 2011, 

vilket Svenska kyrkan (kyrkostyrelsen) bejakade. En utredning tillsattes. Metoden i samtalen 

var ett reflekterande och analyserande arbetssätt med utgångspunkt i kyrkosynfrågor. När 

processen var färdig så diskuterades förutsättningarna för en ekumenisk överenskommelse till 

stöd för en lokal samverkan och en samtalsdelegation utsågs. 

                                                             
61Mark Helm, Baptismal Recognition and the Baptist Churches and Unity of the Church, s 150ff [inget årtal] 

citerad i Gemensam framtid, 2008, s 91  
62 Gemensam framtid, 2008, s 92 
63 BEM 1994, s. 14 
64 Utmaningar och möjligheter, 2000 
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Samtalsdelegation uppdrag var att undersöka förutsättningar för samarbeten på lokal nivå, i 

ljuset av de tidigare samarbeten som funnits. De tidigare samarbetena Svenska kyrkan hade 

haft var dels med Svenska Missionskyrka och dels med Metodistkyrkan i Sverige. Svenska 

Missionskyrkans och Svenska kyrkan hade haft formellt samarbete sedan 2006.  

Metodistkyrkan i Sverige hade haft samarbete med Svenska kyrkan sedan 1993. Samverkan 

innebar att pastorer och präster kunde tjänstgöra i varandras kyrkor.65 Svenska Baptist - 

samfundet och Svenska kyrkan hade fört samtal sedan slutet av 1990-talet. Det tredje samtalet 

avslutades, då Svenska baptistsamfundet beslutade att ingå i fullständig gemenskap under 

Equmeniakyrkan. I samtalsrapporten Vänskap och samverkan (2006) framgår att de båda 

kyrkorna såg möjligheter till ett samarbete, men dopsyn var en kritisk punkt.  

Equmeniakyrkan är bildat ur Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och 

Svenska Missionskyrkan. Församlingar finns över hela landet som är fristående, men genom 

kyrkogemenskap förenas man i solidaritet och gemensamt ansvar. Kyrkosynen är inom 

Equmeniakyrkan kongregationalistisk. Varje församling är självstyrande. Dess andliga ledare 

och kyrkoledare utses vid kyrkokonferensen. I Equmeniakyrkan är dop och bekräftad tro 

länkade till varandra. Dopet uppfattas som helig handling. Det personliga ställningstagandet 

är centralt för medlemskapet. Man har medlemmar i väntan på dop. 

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är en del av det ekumeniska kyrkolandskapet. Bägge 

kyrkorna är medlemmar i SKR (Sveriges kristna råd), KV (Kyrkornas Världsråd) och KEK 

(Konferensen för europeiska kyrkor). Bägge kyrkorna samarbetar ekumeniskt med andra 

samfund. De omfattar den apostoliska tron och är enade i viljan att nå enhet för missionens 

skull. Tron grundas på evangeliet om Jesus Kristus. Båda kyrkorna är med i den ekumeniska 

dialogen och vill göra kyrkans enhet synlig. Där man ser sig som en del av den världsvida 

kyrkan. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan vill samarbeta trots teologiska skillnader: 

                                                             
65 Svenska kyrkan kyrkostyrelse utsåg kyrkoherde Birgitta Halvarsson, stiftsdiakon Anna Lundblad Mårtensson, 

ekumenikchef Christopher Meakin och ekumeniska handläggaren Cajsa Sandgren (samtalssekreterare). 

Biskopsmötet utsåg Hans-Erik Nordin som under 2015 efterträddes av biskop Martin Modeús. Equmeniakyrkans 

kyrkostyrelse utsåg biträdande kyrkoledare Olle Alkholm, pastor Håkan Englund, högskolerektor Owe 

Kennerberg och läkaren Malin Ljungdal. 2013 ersattes Håkan Englund av pastor Elisabet Öman, Vid 

redigeringen av samtalsrapporten medverkade teol.dr Klas Hansson, Överenskommelsen Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan, KsSkr 2016:5, s 3 file:///C:/Users/user/Downloads/KsSkr%202016_05_Equmeniakyrkan.pdf 

(hämtad 2019-04-04)  

file:///C:/Users/user/Downloads/KsSkr%202016_05_Equmeniakyrkan.pdf


24 
 

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är kallade att delta i Guds mission i världen och söka förverkliga 

Kyrkan synliga enhet. Vi är kallade att stärka vår samhörighet och att samverka i vittnesbörd och tjänst, även 

om det finns skillnader i kyrko/församlingssyn och förståelsen av vigningen/ordinationen och sakramenten.66 

 

Svenska kyrkan och Equmeniankyrkan beskriver drivkraften till samverkan vara Jesu bön om 

kyrkans enhet. På grund av teologiska skillnader var full kyrkogemenskap inte möjlig, men 

man uppmanar församlingar att bejaka varandra i vilja till enhet.67 

 

Samtalsdelegationen framhävde i uppmaningen till församlingarna att det råder samsyn om att 

Kristus verkar i sakramenten. Kyrkorna bejakar varandras vigningar och ordinationer. 

Kyrkorna vill stärka ekumeniska relationer och ta ansvar i samhället. Kyrkorna vill möta 

varandras medlemmar med öppenhet och bjuda in till ömsesidig representation och ekumenik 

med andra samfund lokalt. Församlingarna bör sträva efter att ingå överenskommelser om det 

finns pastorala och teologiska förutsättningar.68
  

 

Motivering till samarbetet var Kyrkans uppdrag att nå enhet och att värna skapelsen och 

människan. I motiveringen ligger också att kyrkornas mission är hela skapelsen, med målet att 

nå en försonad mänsklighet och en förnyad skapelse.  Samhällsansvaret är en del av 

missionen. Samtalsdelegationen har haft som målsättning att överenskommelsen ska kunna 

fungera som vägledning och hjälp för de församlingar som vill samarbete.69 

 

5.1 Dopet 

Inom Equmeniakyrkan praktiseras troendedop av barndöpta i vissa församlingar. Denna 

dopsyn är oförenlig med dopsynen i Svenska kyrkan. Uppfattningen i Svenska kyrkan om 

dopet står fast. Dopet är ett och ingen människa ska behöva tvivla på giltigheten i sitt dop. Då 

doppraxis bestämmer förutsättningar för ekumeniskt samarbete, måste vid avtal om samarbete 

i lokal kontext framgå att omdop inte sker. Med överenskommelsen vill båda kyrkorna öppna 

upp möjligheter till att på lokal nivå samarbeta ekumeniskt.70  

 

5.2 Remissinstanserna 

Remiss om överenskommelsen gick ut i bägge kyrkorna. Man ville se om den föreslagna 

överenskommelsen hade fått gehör. Det gällde frågor teologisk grundsyn, självförståelse och 

                                                             
66 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 52 
67 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 4 
68 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 4 
69 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 1 
70 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 6 
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förhållningssätt till andra samfund, om innebörden och konsekvenser av överenskommelsen 

uppfattades tydligt formulerade och bejakades som acceptabla. Fanns det en grund för att 

bejaka varandra?71 

 

En majoritet av stiftstyrelser och domkapitel inom Svenska kyrkan ansåg att en 

överenskommelse kunde ingås. Men flera av dessa menade att frågor om dop, nattvard och 

vigningstjänst kunde ha utretts mer. En minoritet av remissinstanserna i Svenska kyrkan 

menade att en överenskommelse om kyrkogemenskap inte kunde ingås, men väl en 

överenskommelse gällande lokal samverkan.  Denna minoritet bestod av domkapitlet och 

stiftsstyrelsen i Uppsala stift, Växjö domkapitel, stiftsstyrelsen i Karlstad samt domkapitlet 

och stiftsstyrelsen i Härnösands stift. Uppsala domkapitel ansåg att skillnad i synen på dop, 

kyrkogemenskap, vigningstjänst och konfirmation gjorde att kyrkogemenskap inte kunde 

ingås. Detta var också frågor som generellt diskuterades mest i remissvaren. Församlingarna i 

Svenska kyrkan var positiva, men det var också ett antal som avstyrkte. Sammantaget visade 

remisserna att det fanns ett starkt stöd för att anta den föreslagna överenskommelsen som ett 

ramavtal för lokala avtal mellan församlingar.72 

 

Inom Equmeniakyrkan var svaren positiva. Många församlingar ansåg att det fanns en 

tillräcklig gemensam teologisk grund och att motiveringarna för en större gemenskap var  

övertygande. Liksom i Svenska kyrkan fanns uttryckta tveksamheter kring begreppet 

kyrkogemenskap. Man ansåg att ett förtydligande behövdes.  Likaså önskade man en 

förklaring av innebörden i ”bejaka” i relation till begreppet ”erkänna”. Ordet erkänna hade 

tidigare använts överenskommelser mellan dels Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan 

och dels mellan Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige. Synpunkter framkom också 

gällande frågor om erkännande av respektive kyrkas vigningar och om reordination behövde 

bearbetas mera.73  

 

I dopfrågan fanns det flera församlingar som uppfattade Svenska kyrkans inställning till dopet 

som ett direktiv till församlingarna. En församling framförde sitt beklagande att dopfrågan var 

en svårighet i ekumeniken. Man lyfte fram att det fanns en riktning inom Equmeniakyrkan där 

inte personlig bekännelse är krav för medlemskap och att även barn kan vara medlemmar. 

                                                             
71 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 8 
72 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 8 
73 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 8 
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Även uttrycktes önskemål om gemensam konfirmationsundervisning och konfirmations-

gudstjänst, då man menade att det fanns teologisk samsyn. En församling i Sundsvall med 

rötter i baptistisk tradition konstaterade att en överenskommelse inte kommer att omfatta dem 

med det främsta skälet skild dopsyn. Man lyfte även frågan om den där rådande praxis, att 

utnämna en lekman till pastor utan ordination, samt att lekmän regelbundet leder nattvards-

firandet i församlingen.74  

 

Equmeniakyrkans styrelse bejakade avtalet, men under förutsättning att kommentarer tillades 

vad gäller formulering om att omdop inte kan ske i samarbetsförsamlingar. Det var viktigt att 

det framgick att detta var från Svenska kyrkans perspektiv och inte ett krav som 

Equmeniakyrkan stod bakom. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan konstaterade att det fanns 

stöd för att anta överenskommelsen, trots kritiska röster. Kyrkorna insåg att vissa justeringar 

under kommenterar och bakgrundstexter behövdes göra för att förtydliga överenskommelsens 

innebörd.75 

 

Under justeringar tydliggörs att överenskommelsen inte gäller fullständig kyrkogemenskap 

och preciseras skillnaden mellan ”fullständig gemenskap” och ”partiell gemenskap”. 

Fullständig gemenskap ingås när inte teologiska skillnader föreligger. Partiell gemenskap 

ingås när det finns kvarstående teologiska skillnader, men som inte hindrar ett delat kyrkoliv.  

 

Tydliggörandet i skillnaden mellan ordens betydelse av ”erkänna” och ”bejaka” lyftes. Där 

”erkänna” beskrivs som mer formell och som lämplig vid fullständig gemenskap. Det som 

”bejakades” i överenskommelsen var den teologiska grund, som den fördjupade 

gemenskapen, vilade på. Barnvälsignelsens innebörd förtydligades, för att den inte skulle 

kunna sammanblandas med barndop. Frågan rörande omdop justeras i enlighet med 

synpunkterna från Equmeniakyrkans styrelse om nödvändigheten av att tydlighet att det är 

Svenska kyrkan som inte accepterar omdop. Man gjorde också förtydligande om att pastorer 

och präster som ska tjänstgöra i varandras kyrkor genomgår prövning.76   

 

 

 

                                                             
74 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 9 
75 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 9 
76 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 10 
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5.3 Kyrkostyrelsens övervägande och förslag 

I detta avsnitt redovisas de överväganden från Svenska kyrkans sida som handlar om dopets 

roll i överenskommelsen. 

 

Kyrkostyrelsen konstaterade att skillnaden i överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan, mot de tidigare överenskommelserna mellan Svenska kyrkan och dels 

Svenska Missionskyrkan och dels Metodistkyrkan i Sverige, låg i den baptistiska traditionen 

och dess dopsyn och församlingssyn. Om den baptistiska församlingssynen uttalar sig 

kyrkostyrelsen på följande sätt: 

Kyrkostyrelsen menar att en väsentlig skillnad finns mellan de två tidigare samfunden med vilka det funnits 

ekumeniska överenskommelser och den nybildade Equmeniakyrkan. Denna skillnad är att Equmeniakyrkan 

inom sig innesluter den baptistiska traditionen med dess dopsyn. För denna tradition är den egna 

församlingens självbestämmanderätt över sakramentsförvaltning och pastorstjänster teologiskt viktigt och 

inordnandet i det större samfundet inte av samma dignitet. Draget är starkt kongregationalistiskt, vilket även 

framgår i remissvar. Det är därför, menar kyrkostyrelsen, inte möjligt att skriva fram de tidigare 

överenskommelserna utan justeringar.77  

 

När det gällde dopet lyfte Kyrkostyrelsen fram den praxis inom Equmeniakyrkan där en 

individ kan begära att få ett nytt dop förrättat. Från Svenska kyrkans sida ser man detta som 

ett underkännande av det redan givna dopet. Inom Equmeniakyrkan finns olika dopsyner. 

Detta var ett centralt skäl till att föreslå att överenskommelsen skulle ha formen av ett 

ramavtal, och utgöra en möjlig väg för församlingar som vill samarbeta lokalt. Kyrkostyrelsen 

såg att överenskommelsen ger möjligheter för fortsatt eller nytt samarbete. De avtal som fanns 

sedan tidigare med Metodistkyrkan i Sverige och Missionskyrkan skulle ses över och om de 

förnyades så att det skedde i enlighet med den nya överenskommelsen.  

 

Vidare noterade Kyrkostyrelsen att i tidigare överläggningar med Missionskyrkan hade det 

framgått ”…att vuxendop av barndöpta knappast förekom och därför inte längre utgjorde 

hinder för en överenskommelse.”78 I den överenskommelsen hänvisade Svenska 

Missionskyrkan till sina grundläggande dokument som visade att dopet är ett. Men samtidigt 

hade det i praxis funnits församlingar där pastorer förrättat dop som av Svenska kyrkan 

uppfattats som omdop. Kyrkostyrelsen poängterade att ett dop, i luthersk tradition, är viktigt 

ur ett själavårdande perspektiv. ”Ingen ska behöva tvivla på att det en gång mottagna dopet 

                                                             
77 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 11 
78 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 12 
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gäller.”79
 Utifrån det perspektivet konstaterades det att Svenska kyrkan inte kan ha ett nära 

samarbeta på lokal nivå med församlingar inom Equmeniakyrkan som praktiserar omdop: 

 

 …närmare lokal gemenskap inte är möjlig för Svenska kyrkan med församlingar inom Equmeniakyrkan som 

företräder en dopsyn där troendedop av sådana som döps som barn förekommer. Samverkan får då ske inom 

det vidare ekumeniska samarbetet på orten.80 

 

Kyrkostyrelsen poängterade att vid ett ekumeniskt samarbete på lokal nivå får inte omdop 

ske. Om förhållandena förändras genom till exempel en ny pastor som omdöper, ska avtalet 

avbrytas. 81 

 

5.4 Lokala avtal 

Kyrkostyrelsens uppfattande avtalets huvudsyfte som en möjlighet till ett nära ekumeniskt 

samarbete på lokal nivå. Hur man väljer att utforma samverkan på lokal nivå, bestämmer 

församlingarna. Den kritiska punkten för avtal på lokal nivå är omdopet. Om en församling 

omdöper eller vill omdöpa ingår inte Svenska kyrkan ett samarbetsavtal med den 

församlingen. När avtalet ingåtts i en samverkan och förhållandena ändras genom en ny 

pastor eller präst, ska nya behörighetsförklaringar ske.82  

 

5.5 Barnkonsekvensanalys 

Kyrkostyrelsen konstaterade att ur barnens synvinkel finna endast fördelar med 

överenskommelsen, då barn till föräldrar som är medlemmar i olika kyrkor, genom ett avtal 

på lokal nivå kan leva ett gemensamt kristet liv.83 

 

5.6 Ekumeniska konsekvenser 

Överenskommelsen är ett led i den ekumeniska reformrörelse som pågår världen över.  

Kyrkostyrelsen såg det som självklarhet att följa upp de överenskommelser man tidigare haft 

med dels Svenska Missionskyrkan och dels Metodistkyrkan i Sverige.84 

 

Samfunden inom Equmeniakyrkan står i olika traditioner och kyrkan har inte ännu format sin 

identitet. Men man betonar starkt sin ekumeniska karaktär. Svenska kyrkan har en vilja att 

                                                             
79 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 12 
80 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 13 
81 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 13 
82 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 15 
83 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 17 
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samarbeta på lokal nivå. Båda kyrkorna är en del av den internationella ekumeniken och 

samverkar nu på lokal nivå.85 

 

5.7 Mission 

För båda kyrkorna är missionen central och man ser kyrkan som ett instrument för Guds 

sändning i världen. ”Att vara med i Guds sändning i världen är att delta i Guds kärlek till 

människan, för Gud är kärlekens källa. Det handlar om Guds rörelse till människan.”86 

 

I missionen finner kyrkorna motivet till fördjupad gemenskap. Detta framkommer i de 

dokument som föregått överenskommelsen. Missionsmotivet lyfts även i slutrapporten från 

dialogen mellan Svenska kyrkan och Svenska baptistsamfundet. Missionsmotivet finns också 

i officiella dokument från Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.  Överenskommelsens 

funktion är att vara ett stöd till den mission som kyrkorna verkar i och i det vara en hjälp för 

församlingarna att göra kyrkan synlig:  

Gud sände inte Sonen för att frälsa enbart mänskligheten eller bara ge oss en del av frälsningen. Evangeliet 

innebär goda nyheter för varje del av skapelsen och för varje nyans av våra liv och samhällen. Det är därför  

nödvändigt att känna igen Guds mission i en kosmisk mening och att bejaka allt liv. Hela oikumene är 

förenat i Guds livsväv. Det finns uppenbara hot mot vår planets framtid.87 

 

 

5.8 Lärdomar 

I de samtal som förts har man sett möjligheter i konfliktpunkterna. Det har gett utrymme till 

fördjupning. Synligheten på det lokala planet sker i mångfald. Man beskriver Kristus som 

mångfald. Kristi kropp har många lemmar. Genom det kan kyrkan stå för hopp och visa hur 

man kan värna skapelsen och människan tillsammans, där stå för fred och rättvisa i en brusten 

värld. Missionsdokument Tillsammans för livet (2013) från Kyrkornas Världsråd lyfts fram.88 

 

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan uttrycker att man vill verka tillsammans för Guds 

mission i världen. Genom att samarbeta blir man bättre rustade att möta den andligt sökande 

människan. Religionsfriheten är viktig. Läro- och trosfrågor står i dag inte högt på människors 

agendor.89 Equmemiakyrkan och Svenska kyrkan vill efterleva den vision om enhet som 

fasteställdes vid Kyrkornas Världsråd i New Delhi 1961:  
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87 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 23 
88 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 23ff 
89 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 21 
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Alla kristna på varje ort är enligt Guds vilja och efter den gåva Gud vill skänka kallade till full gemenskap 

med varandra och att leva i gemenskap med hela Kristi kyrka. Det gemensamma gudstjänstfirandet, 

förkunnelse, nattvardsfirandet och samhällstjänsten vittnar om denna gemenskap.90 

 

Full gemenskap var inte det man eftersträvade i överenskommelsen, man använde begreppet 

”fördjupad gemenskap”91 Teologiska förutsättningar för full gemenskap har inte förelegat. Det 

man strävade till var ett samarbete i den lokala församlingen, som skulle fungera.  

 

6 Resultat  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka dopets roll i samarbetsavtalet mellan 

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, i ljuset av de olika dopsyner som funnits inom 

samfunden. Svaren på mina frågeställningar presenteras här. Hur har man förhållit sig till 

skiljelinjer i syn på dopet? Har det skett ett närmande mellan en baptistisk dopsyn och en 

svenskkyrklig? Vad har varit de mest kritiska frågorna i diskussionerna? Hur påverkar 

överenskommelsen kyrkornas praxis?  

 

6.1   Dopets roll i överenskommelsen 

I samtalen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan uppfattade man sig ha likartad 

uppfattning om och hur Gud verkar i dopet. Ett återkommande tema i samtalen är tillit till att 

Kristus verkar som han lovat. Dopritualen I Faderns, Sonens och den heliga Anden med 

begjutning eller nedsänkning i vatten är den ritual som används. Kyrkorna är eniga i 

uppfattningen att dopet är ett och är ett sakrament. Bägge kyrkor accepterar andra samfunds 

dop. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är överens om att förutsättningar inte finns för full 

kyrkogemenskap, utan överenskommelsen syftar till fördjupad gemenskap på lokal nivå.  

 

En svårighet i samtalen var att inom Equmeniakyrkan finns olika dopsyner och olika 

doppraxis I enlighet med den kongregationalistiska församlingssynen avgör varje församling 

hur man ser på dopet. I det tidigare samarbetet mellan Svenska kyrkan och Missionskyrkan 

har omdop skett, vilket inte kunnat accepteras av Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsen menade att 

den officiella inställningen hos Svenska Missionskyrkan inte fullt ut harmonierade med vad 

som praktiserades i de självstyrande församlingarna. 

 

                                                             
90 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 26 
91 Överenskommelsen, KsSkr 2016:5, s 26 
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I överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är samarbetet villkorat 

utifrån Svenska kyrkans dopsyn. Ett samarbete kan inte ske där dop, som kan tolkas som 

omdop sker. Svenska kyrkan har även kravet, att när en ny präst/pastor börjar arbeta i en 

samarbetsförsamling ska ett nytt avtal skrivas. Om Svenska kyrkan uppfattar att omdop 

praktiseras i en samarbetskyrka avbryts avtalet. Equmeniakyrkan står i olika doptraditioner, 

vilket innebär att man erbjuder både barndop, troendedop och omdop. Svenska kyrkan 

erbjuder barndop, vuxendop och avvisar omdop. Detta villkor är en kritisk punkt vad gäller 

överenskommelsens genomförande. Den inom Equmeniakyrkan förekommande baptistiska 

dopsynen har varit en kritisk punkt i de övergripande samtalen och förblir det på lokal nivå. 

De lokala baptistiska församlingar som vill omdöpa barndöpta, kan inte ingå 

överenskommelse med Svenska kyrkans församlingar. 

 

6.2 Dopbekräftelse istället för omdop 

Den dopbekräftelse som Svenska kyrkan och Svenska baptistsamfundet tagit fram, som 

redovisades i rapporten Utmaningar och möjligheter (2000) är en möjlig och alternativ väg att 

visa sin tro för en barndöpt inom baptismen, som ett tecken på ett personligt ställningstagande 

till tro. De baptistiska församlingar som godkänner barndop kan praktisera dopbekräftelsen. 

För en församling som står i den konsekventa baptistiska traditionen är det inte möjligt. Om 

en barndöpt vill bli medlem i den konsekventa baptistiska församlingen krävs troendedop som 

av Svenska kyrkan skulle tolkas som omdop. I de baptistiska samlingar där olika dopsyn 

accepteras kan dopbekräftelse bli aktuellt för en barndöpt som söker medlemskap. I 

remissvaret uttrycktes från en traditionell och konsekvent baptistisk församling besvikelse 

över att den traditionella baptistiska teologin inte hade lyfts fram tillräckligt i förhandlingarna 

med Svenska kyrkan.  

   

6.3 Vad som gjorde överenskommelsen möjlig 

Den gemensamma teologiska grund som kyrkorna står i är den apostoliska traditionen och i 

Gud kallelse till mission. I den grunden står de enade i sin strävan till att samarbeta 

ekumeniskt.   

 

6.4 Svenska kyrkans vuxendop 

Svenska kyrkan döper odöpta vuxna. Biskoparna är tydliga med att Svenska kyrkan inte ser 

dop av vuxna som en personlig bekännelsehandling. Utan det är som i barndopet, Gud som 

verkar och vill nå människan. Det är inget troendedop, utan ett dop av en vuxen. 
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6.5 Vad har förändrats i samtalen nu och då?  

Historiskt har det funnits en skarp och tydlig konflikt mellan Svenska kyrkan och baptismen. 

Det aktualiserade frågeställningen i denna uppsats om dopets roll i den överenskommelsen 

som nu är för handen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.  

Jag har här undersökt hur samfunden förhåller sig till varandra och dopfrågan i dag.  

 

Utifrån vad som framkommit i litteratur och andra dokument är inte troendedopet längre det 

tydliga signumet för Svenska baptistsamfundet som det en gång varit. Inom den 

internationella baptismen framträder alltmer personlig bekännelse (som inte är ett troendedop) 

konstituerande för medlemskapet i församlingen. Därför är det intressant att i denna 

undersökning se hur man har förhållit sig till dopfrågan och varandra idag. I dokumentet 

Gemensam framtid (2008) understryks att samhället har förändrats, såväl det religiösa som 

politiska landskapet. Den kamp för religionsfrihet och demokrati som drevs inom den 

nyevangeliska rörelsen och den konflikt med Svenska kyrkan som det innebar är inte längre 

aktuell. I dag ser samhället annorlunda ut. Barndopet är inte ett tvång som på 1800-talet. Inom 

Equmeniakyrkan har många samtal förts om dopet. Det finns en strävan att göra Gud 

tillgänglig. Likt inom Svenska kyrkan finns handböcker för liturgi. Dopet som sakrament har 

fått en starkare ställning jämfört med hur det sett ut historiskt inom den nyevangeliska 

väckelsen.  

 

Svenska kyrkan uppfattar sig som folkkyrka och brobyggare i det ekumeniska samarbetet. 

Den lutherska grunden om ”Guds erbjudande om nåd” skapar, menar man, förutsättningar att 

möta andra kyrkor. Svenska kyrkan vill möta människor på vägen dop - tro – medlemskap, 

därmed har Svenska kyrkan i viss mån öppnat för en odöpt att ta del av nattvarden. Detta 

utifrån tolkningen att nattvarden är en väg för den odöpte att låta Gud nå henne. Den 

teologiska utgångspunkten, att nattvardsbordet är de döptas måltid, står dock kvar.   

 

6.6 Skillnader i dopsyn 

Kyrkornas olika dopsyn handlar om trons roll för dopet. Är dopet en förutsättning för tro eller 

är tro en förutsättning för dop? Vilken roll har dopet i relation till medlemskap?  Inom 

Svenska kyrkan är uppfattningen att dopet är ett obetingat erbjudande om Guds nåd. Som 

folkkyrka erbjuder Svenska kyrkan detta i hela Sverige. Dopet medför automatiskt 
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medlemskap. För dop krävs inte personlig bekännelse. Konfirmationen innebär en bekräftelse 

av dopet.  

 

Inom Equmeniakyrkan finns olika doppraxis i de självstyrande församlingarna: barndop, 

troendedop och omdop (som det uppfattas från Svenska kyrkan). Den personliga bekännelsen 

tillsammans med dop ger medlemskap. Vid barndop praktiseras medlemskap på väg. Fullt 

medlemskap kräver personlig bekännelse på Kristus. För de föräldrar som inte vill döpa sitt 

barn, erbjuds barnvälsignelse. Det finns en gudstjänst för barnvälsignelse, med en särskild 

ordning. Konfirmationen inom Equmeniakyrkan, uppfattas som en välsignelse, till de unga 

människor som är på väg mot en bekännelse på Kristus. Frågan om medlemskap och dop har 

varit central i de ekumeniska samtalen inom Equmeniakyrkan. En otillfredsställande 

otydlighet har upplevts finnas i praktiken ”medlemskap på väg”. Kan medlemskap i Kristi 

kyrka graderas?  Hur möter man i dag andligt sökande människan? Frågan bör, menar man, 

ligga till grund för fortsatt reflektion och fortsatta samtal. 

  

Synen på dopets roll vad gäller medlemskap skiljer sig mellan Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan. En konsekvens av detta är att avtalet utformas på den lokala nivån där 

Svenska kyrkans dopsyn är bestämmande för om ett avtal kan ingås eller inte.  

I ett historiskt perspektiv har man mellan den nyevangeliska rörelsen och Svenska kyrkan, 

gått från polemik till dialog. I dag vill Equmeniakyrkan liksom Svenska kyrkan vara en del av 

den internationella ekumeniken och dess strävan efter enhet i Kristus. Ordet enhet tolkas inte 

som full gemenskap, utan som samverkan i mångfald. I samtalen har man för att skapa 

konstruktiv dialog velat vara både självkritisk och öppen. Samtalen har pågått under flera år 

och samarbeten har funnits. Man har på det sättet fått erfarenhet att utgå från.  En gemensam 

grund finns i den apostoliska traditionen och Guds kallelse till mission. Man har identifierat 

det som skiljer åt och vad som uppfattats vara omistligt inom den egna traditionen. 

Man vill samarbeta för att nå ut till människor och därmed öka antalet medlemmar.     

 

7 Diskussion och nya forskningsfrågor 

En frågeställning utifrån resultatet av min undersökning handlar om hur man i praxis förklarar 

dopsyn för föräldrar som kommer till en samarbetskyrka för att döpa sitt barn. Jag tänker mig 

här en familj som normalt kanske inte går i kyrkan mer än vid högtider och vill döpa sitt barn 

av tradition. Finns det en risk att den teologiska innebörden i dopet och språket om densamma 
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riskerar att urvattnas? Och finns det en risk att den enskilde människan som möter kyrkan får 

en bild av en kyrka som inte riktigt vet vad den tror på? En liknande problematik gäller 

konfirmationen. Hur undervisas ungdomar i samverkanskyrkor om konfirmationens innebörd? 

Frågorna är dels teologiska och dels kopplade till praxis. En intressant fortsatt 

forskningsuppgift skulle vara att undersöka arbetet i en eller flera samarbetsförsamlingar med 

hänseende till dopsamtal och konfirmationsundervisning. 
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