Dopet i vatten
Inledning
Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på
att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger
att Hans Ord är ande och liv. Ordet ger liv till dem som ivrigt söker Honom och
tror på Hans Ord. Det är viktigt att vi får tag på Guds sanningar på varje område
av våra liv.
Jag växte upp i en församling som trodde på Guds Ord. Vadhelst Gud sade så var
det också. Jag växte alltså upp i en stor samfundskyrka, tränades i det samfundet
och undervisades i Guds Ord. Jag gick i församlingens skolor, alla stadier från
lågstadiet till pastorsutbildningen.
Till följd av min tid i dessa skolor och min bakgrund lärde jag mig att
bokstavligen tro på vad Gud sade. Jag tackar Gud för min uppväxttid. Men när jag
började studera Guds Ord mera ingående fann jag några motsägelser mellan vad
jag hade lärt mig och vad det verkligen stod i Bibeln.
Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har
att säga om olika saker.
När jag var pastor i en samfundskyrka, talade Gud i mitt hjärta och jag fick en
klar uppfattning om att Herren talade till mig om dopet.
Just innan detta hade jag haft en känsla av att jag behövde bli döpt i vatten. Jag
kunde inte förstå känslan inom mig, så jag frågade Herren om detta genom att
säga, ” Herre jag är redan döpt”. Från den bakgrund jag kom blev vi döpta som
nyfödda. Så jag frågade Herren om detta och Han betjänade mig angående dopet i
vatten, vad det handlade om och hur man skulle ta emot det.
Jag vill dela dessa saker med dig. Se i din Bibel och studera bibelorden
tillsammans med mig för att du skall veta att det vi talar om är det Gud säger. Det
är så viktigt att vi inte håller något för att vara sanningen bara för att någon
säger så. Studera själv Guds Ord.
Guds Ord säger klart och tydligt att vi skall döpas i vatten. ”Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.
(Matt 28:19). I Apg 2:38 frågar folket ”vad ska vi göra?” Och Petrus svarar, ”
Omvänd er och låt er alla döpas … så att era synder blir förlåtna”.
Befallningen är att ” gå till alla folk för att undervisa dem och döpa dem. Det står
” Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli
fördömd”. (Mark 16:16)
Kriterier för ett giltigt dop

Vad gäller tid och personens ålder för dopet står det inte specifikt om i Ordet,
eftersom det finns en fri vilja och en respons i tro för var och en. Däremot finns
några kriterier för ett giltigt dop. Vad skall en person göra före dopet?
1. Det första kriteriet är att personens bör bli undervisad i Guds Ord. (Se
Matt 28:19, Mark 16:15‐16). I Kornelius hus blev folket undervisat och de
tog emot Ordet och blev fyllda med den helige Ande. (Apg 10:43‐48) Den
helige Ande föll över dem och de talade i nya tungor och profeterade.
Sedan ställde man frågan, ” Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta
med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?”
Vi lär oss här att före dopet bör man undervisa folket. ”Gå därför ut till
alla folk och lär dem”. Undervisning kommer före dopet. Det forsättet i
Ordet, ”döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.”
2. Det andra kriteriet är vända om innan man blir döpt. Apg 2:38 säger att
en person först behöver vända om och sedan bli döpt. Att vända om
betyder att vända sig bort från att leva för sig själv och för satan och
istället vända sig till Gud, lyda Honom och ha Honom som sin källa.
3. Det tredje kriteriet för dopet i vatten är att tro på och bekänna Jesus som
Herre (med din mun). Se Apg 1631‐33, Rom 10:9‐10, Apg 8:29‐39 och
Apg 8:12.
Guds Ande betjänade mig om dopet i vatten och jag sade till Honom, ”Herre, jag
är redan döpt. Jag döptes som baby. Så varför behöver jag bli döpt?” Min tanke
var att jag skulle bli döpt på nytt. Bibeln talar om bara ett dop i vatten (Ef 4:5). Så
vad handlar det om? Kyrkan har i hundratals år undervisat om att man döper en
baby. Så vad skall du göra? Är det giltigt?
När Guds Ande började tala till mig, ställde Herren flera frågor till mig. Han
frågade, ” Vad gör dopet gltigt?”. Jag gav Honom Ordet om att vända om och bli
döpt.
Han sa: ”Hade du vänt om när du var en baby?” (att vända om är att bli medveten
om sin synd, vända sig bort från den och vända sig till Herren)
Jag svarade, ”Nej, det hade jag inte.”
Han fortsatte, ” Hur kommer tron?” (Tro är nödvändig för ett giltigt dop.
Personen måste tro på Jesus Kristus.)
Jag sade till Honom, ”Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi Ord”.
(Rom 10:17)
Han frågade mig, ”Hade du hört Guds Ord när du var en baby?”
Jag svarade, ”Nej, jag hade inte hört Guds Ord”. Jag blev döpt när jag var 5 eller 6
veckor gammal.
Han frågade ” Om du inte hade hört Guds Ord, hade du då tro?”

Jag måste svara: ” Nej, jag hade ingen tro”
Han fortsatte, ” Om tron gör dopet giltigt, du hade då ingen tro?”.
Jag sade, ” Mina föräldrar hade tro”.
Han förklarade, ” Det är bra att dina föräldrar hade tro, men du hade inte.”
En sak vi måste lära oss från Guds Ord är att utan tro är det omöjligt att behaga
Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till och att Han belönar
dem som söker Honom. (Hebr 11:6).
Praxis i den första församlingen var att föräldrarna överlät dina barn till Gud.
Detta skedde vanligtvis på den åttonde dagen. Efter att de hade blivit omskurna
fördes de inför Herren för att överlåtas till Honom. Detta är ett gensvar från
föräldrarna att föra sina barn inför Herren och se Herrens välsignelse över dem.
Detta har mina föräldrar gjort i trofasthet och kärlek till Herren och i kärlek till
mig. Men var detta ett dop enligt Guds Ord?
När Herren fortsatte att betjäna mig, frågade Han, ” Vad måste du göra för att ta
emot frälsning?”
Jag svarade, ” Jag måste tro på Herren Jesus i mitt hjärta och bekänna med min
mun, ” Jesus Kristus är Herre” och tro i mitt hjärta att Han är uppväckt från de
döda” (Rom 10:9‐10).
Han frågade, ” Hade du bekännt med din mun att Jesus Kristus är Herre när du
döptes som baby?”
Jag svarade, ” Nej, för jag kunde inte ens tala.” Herren visade mig alla skriftställen
för ett riktigt dop enligt Guds vilja (nämligen att att tro på Jesus och bekänna Gud
och omvända sig) inte hade praktiserats då jag var en baby. Ändå hade
församlingen trott att jag döpts på ett riktigt sätt.
Apg 2:38, ” Vänd om och bli döpt”. Jag kunde inte vända om som en baby. Guds
Ord säger i Rom 10:9‐10, ” Om du bekänner med din mun att Jesus Kristus är
Herre och tror i ditt hjärta att Gud uppväckt Honom från de döda blir du frälst”.
Som en baby på 5‐6 veckor kunde jag inte ens tala. De flesta barn lär sig tala vid
ca ett års ålder.
Vi behöver testa vad som hänt i våra liv på basen av Guds Ord. Jag utmanar dig
att studera skrifterna gällande dopet. Jag vet utgående från min egen erfarenhet
och i mitt hjärta att mitt barndop är inte det samma dop i vatten som Gud talar
om i Bibeln.
Så snart Guds Ord kom till mig på dessa områden och jag började studera dem
närmare behövde jag döpa mig i vatten och tro på Herren Jesus på det sätt som
Bibeln säger och som Jesus gjorde utifrån all rättfärdighet.

Att överlåta barnen
Jesus överläts till Gud som ett litet barn då Han fördes till templet av sina
föräldrar. Men vid 30‐ års ålder blev Han döpt i vatten av Johannes Döparen.
Jesus sade vid samma tillfälle, ”Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet.” (Matt 3:15).
Det handlar om lydnad och kärlek till Gud.
Jag frågade Herren, ” Hur är det med nyfödda? Vad händer med dem?”. Han gav
mig ett bibelställe från 1 Kor 7:14 som säger att troende föräldrar beskyddar
barnen tills de kan ta emot de goda nyheterna om Jesus, vända om från sina
synder och ta emot Herren Jesus Kristus.
Detta är en annan underbar gåva från Herren till dig, privilegiet att vara en
troende förälder, älska ditt barn och ge ditt barn till Gud. Jag tror på att överlåta
sina barn till Gud. Jag tror att Guds speciella välsignelse kan vila på barnen
genom en troende förälder, men det kommer en tid då ingen kan stå inför Gud
och säga, ” Jag bärs av mina föräldrars tro” eller ” Jag bärs av någon annans tro”.
Varje person måste själv överlåta sig till Gud. Tro måste finnas i det egna hjärtat,
man kan inte skylla på någon annan. Jag kan inte förlita mig på någon annnan. Jag
måste själv stå inför Gud och säga ” Jesus Kristus Du är min Herre. På samma sätt
som du är uppväckt ifrån de döda är jag uppväckt från de döda till ett nytt liv.”
(Rom 6, Tit 3:3‐8)
Vad vattendopet representerar
Vattendopet är ett yttre tecken på det underbara verk som Guds Ande gjorde i
människorna när de föddes på nytt. Guds liv kom in i dem. När de sänks under
vattnet dör och begravs med Kristus den gamla människan som inte älskar eller
bryr sig om Gud. När de kommer upp från vattnet är de uppväckta till ett nytt liv
precis som Jesus uppväcktes från de döda.
Detta är verkligen spännande! Vilken välsignelse från Gud! De har avsagt sig sina
synder. De har avsagt sig djävulen och vill inte ha något med honom att göra.
Istället vill de tjäna Gud och genom Guds kraft är de kapabla till det.
Vi ser i Guds Ord att före personer döptes i vatten hörde de först Ordet och gav
gensvar genom att vända om och tro på Herren Jesus Kristus. De bekände med
sin mun att Jesus Kristus var Herre.
Tro frälser människor. Den som ”tror och blir döpt blir frälst, men den som inte
tror blir fördömd” (Mark 16:16) Tro kommer endast genom att höra Guds Ord
som vi såg i Rom 10:17. Utan tro blir dopet inget riktigt dop utan istället
vattenstänk utan andligt värde.
Om du vill överlåta ditt barn till Herren och använda vatten som ett yttre tecken
så är det ok men det är inte det vattendop Bibeln talar om. Det är inte skriftenligt
att föräldrar eller någon annan tror istället för barnet. Med andra ord, ingen
annan kan tro Gud i stället för dig. Du behöver själv tro.

Sanktionerar Gud barndopet?
Man har ofta trott att Jesus sanktionerar barndop när Han säger, ” Låt barnen
komma till mig och hindra dem inte. Ty Guds rike hör sådana till .” När Herrens
Ande betjänade mig angående barndopet sa Han, ” hitta de bibelställen som du
har lärt dig att visar att Gud sanktionerar barndopet och berätta för Mig.”
Detta var en av de verser jag citerade för Herren. ”Låt barnen komma till mig och
hindra dem inte. Ty Guds rike hör sådana till”. Denna hittas i Mark 10:13‐16, Luk
18:15‐17 och Matt 19:13‐14.
Jag citerade detta för Herren och Han sa till mig, ” Min son titta på nästa verser”.
Jag gjorde det och det står, ” Och Han tog upp dem i famnen och lade händerna på
dem och välsignade dem.”
Detta var en chock för mig eftersom jag hade blivit undervisad om att detta
bibelställe var ett bevis på barndop. Det står inte alls om att döpa nyfödda. Det
står att Jesus la sina händer på dem och välsignade dem och överlät dem till Gud.
Hur kan vi fortsätta att utöva något som inte finns i Skriften? Hur kan vi använda
dylika bibelställen för att understöda något som inte är i enlighet med Guds Ord?
Jesus döpte inte barn.
Barnen döptes inte, men blev välsignade. Föräldrarna hämtade sin barn för att
bli välsignade, inte döpta.
En annna bibelvers som ofta använts för barndop är, ” Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.”
(Matt 28:19‐20). Vi bör påpeka att det står om att undervisa nationerna och
sedan döpa.
Många församlingar resonerar så att eftersom små barn är inkluderade i
nationerna bör man döpa nyfödda. Men om vi läser noggrant ser vi att det står
”undervisa nationerna”. En annan översättning är att ”göra lärjungar av alla
nationer” och sedan döpa dem, och då menar man inte alla folkslag utan de som
blir lärjungar genom att ta emot Guds Ord. Med andra ord vi åker inte med en
helikopter eller ett flygplan och skvätter vatten över nationerna.
Endats de som tar emot Jesus och blir lärjungar skall bli döpta i vatten. ”Alla”
nationer inkluderar barnen, men inte nyfödda. I ett riktigt dop har människorna
tagit emot undervisning i Ordet och sedan blir döpta i lydnad genom den tro som
Gud har producerat i deras hjärtan i Jesus Kristus. De fortsätter sin vandring med
Gud.
I Apg 2:38 ser vi att en person först vänder om och sedan blir döpt. Omvändelse
går alltid före dopet. Nyfödda kan inte tro på Jesus och bekänna med sin mun att
Jesus är Herre. Bekännelse leder till frälsning enligt Rom 10:9‐10.

Guds Ord undervisar oss att ett barn kan tro men det är skillnad på ett barn och
en nyfödd. Så notera att ett barn kan tro (Matt 18:6). När barnen undervisas av
sina föräldrar och växer i att känna Guds kärlek och livets gåva, vänder om och
tror på Jesus, bekänner med sin mun att Jesus Kristus är Herre då är det tid att
döpa dem, men inte före det.
Frågor och ansvar
Vi hittar inget bevis i Guds Ord som säger något annat. Hur är det då med små
barn? Herren betjänade mig tidigare med att föräldrarna borde överlåta sina
barn till Herren. Detta är det som sker då nyfödda ”döps”. När man blir ”döpt”
som barn överlåter föräldrarna sina barn till Gud. Föräldrarna söker Guds
välsignelse för sitt barn och lovar att undervisa Guds vägar genom Ordet och
genom att vara föredömen.
Med andra ord visar de genom sin tro att de kommer att ta ansvar för att träna
barnet i Guds Ord. Ordet säger att barnen är välsignade tack vare föräldrarnas
tro (1 Kor 7:14). När barnen är i den åldern att de kan tro själva skall de döpas in
i Kristi kropp. Det finns ingen definitiv ålder. Tidpunkten är när barnet har
öppnat sig för Gud och gensvarat på Ordet.
Barnen skall inte döpas in i en församling, det är ofta en felaktig uppfattning. En
person skall döpas in i Kristi kropp, inte in ett samfund. (1 Kor 12:12‐13, 1 Kor
1:13‐17, Gal 3:26‐29, Rom 6:1‐4).
När vi en dag står inför Herren kommer var och en att stå ansvarig med vårt
gensvar till Herren Jesus. Ingen annans tro kommer att bära oss. Vi måste ha gett
ett gensvar i tro till Ordet och Guds kärlek om vi vill ha evigt liv.
Många människor döptes som nyfödda för att deras föräldrar var rädda att om
något hände dem skulle de inte ha ett liv med Gud. Fruktan är fruktan, mina
vänner. Guds gåvor är motiverade av kärlek. Fullkomlig kärlek driver ut fruktan.
Gud har omsorg om de nyfödda. 1 Kor 7:14 säger att troende föräldrars tro
beskyddar de små barnen tills de själva kan ta emot Herren Jesus. De tar emot
tack vare att att föräldrarna fullföljer sitt ansvar att undervisa dem att lära känna
Guds kärlek i Jesus Kristus. Tänk på det.
Se på ditt eget liv. Vad hände med dig? Blev du bestänkt med vatten som baby?
”Döpt” som baby utan omvändelse i ditt hjärta som Ordet säger. Bekände du med
din mun? ”Jesus Kristus är Herre” som ett vittnesbörd och hade Gud verkat i ditt
liv när du blev döpt? Var det en förälder eller någon annan som gjorde det i ditt
ställe?
Ordet säger att vi skall bekänna med vår mun att ”Jesus kristus är Herre” för att
dopet och tron skall vara giltiga. Hade du hört Guds Ord och gett gensvar? ”Tron
kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord” (Rom 10:17). Var tron
närvarande i ditt barndop? Eller blev du döpt för att någon annan ville det eller
brydde du dig verkligen om Gud? Om du nu älskar Gud borde du hitta en tjänst
och bli döpt i vatten i det att du bekänner Jesus Kristus som Herre.

Detta hände i mitt liv. Jag kommer från en samfundsbakgrund med människor
som älskar Gud. Jag älskar de människorna och jag älskar Gud. Men vi skall göra
det som Gud säger. Lägga åt sidan religiösa traditioner och doktriner. Jesus sade
i Matt 15:9, ” Förgäves dyrkar de mig eftersom de läror de förkunnar är
människors bud”.
Några avslutande ord till uppmuntran
Jag tror att du efter att ha sett i Guds Ord ser klart på samma sätt som Guds Ande
gjorde det tydligt för mig. Ett giltigt dop måste inkludera frälsande tro och
omvändelse.
Jag uppmuntrar dig att checka ditt hjärta. Om du inte har blivit döpt i vatten
enligt bibliska principer behöver du låta döpa dig. Du blir inte döpt på nytt. Detta
är ditt första dop.
Det finns bara ett sant vattendop. När vi var nyfödda överlät våra föräldrar oss i
sin kärlek till oss och Gud och lovade Honom att fostra oss på Hans vägar. Guds
välsignelse vilar över de föräldrar som tränade sina barn på Guds vägar.
Gud har en mycket speciell belöning för oss som föräldrar när vi tar hand om
våra barn och betjänar dem i Ordet. Jag tror att en del av att betjäna barnen
handlar om att själv studera Ordet och undervisa barnen så de kan uppleva
fullheten av den välsignelse Gud har för dem. Gud kommer att välsigna dig som
Han välsignade mig när du frimodigt ger gensvar på Ordet och blir döpt i vatten i
det att du tror att Jesus Kristus är din Herre.
Herren gav mig följande vers när jag blev döpt i tro på Jesus som min Herre.
Jesus sade före sitt dop, ” Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet ”.
(Matt 3:15)

