
 
CA 9: Om dopet (del 11). 

Även Luthers lilla katekes ingår i våra 
bekännelseskrifter. Det är en skrift som all 
kristna borde läsa ofta och kunna väl! Här 
återges hela stycket om dopet (översättning 
och kommentarer av S.R. från skriften 
”Evangelisk-luthersk katekes” utg. av Ev.-
luth. kyrkan i Sverige, 2016, s. 20f). 

Fjärde delen 
DOPETS SAKRAMENT 

Hur en familjefar ska undervisa om detta 
i sitt hem. 

För det första 
Vad är dopet? 
Svar: Dopet är inte bara vatten, utan 

vatten som omfattas av Guds bud och är 
förenat med Guds ord. 

Kommentar: Ordagrant: vatten som är infattat i 
Guds bud. Detta syftar på att Kristus har befallt 
oss att döpa och att dopet på grund av denna 
befallning är verksamt. 

Vilket är detta Guds ord? 
Svar: Det som vår Herre Jesus Kristus 

säger i Matteus sista kapitel: 
Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp 
dem i Faderns, Sonens och den helige Andes 
namn (Matt. 28:19). 
Kommentar: I begreppet ”alla folk” innefattas 
också barnen. Även de minsta kan tro på Jesus, 
Matt. 18:6. Det kristna dopet måste ske i den 
treenige Gudens namn på Kristi befallning. Ett 
dop i samfund där man i sin offentliga lära 
förnekar treenigheten är inte något kristet dop 
(t.ex. Jehovas vittnen).

För det andra 
Vad ger dopet och vad är det för nytta med 

det? 
Svar: Dopet ger syndernas förlåtelse och 

frälsning från döden och djävulen. Det 
skänker evig salighet åt alla som tror på 
Guds ord och löfte. 

Vilket är detta Guds ord och löfte? 
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Den gode herden 
leder sina får (Joh. 10)

Jesus säger: Håll fast vid 
det du har så att ingen 

kommer och tar din krona 
(Upp. 3:11)

Ordet om korset är en 
dårskap för dem som går 

förlorade, men för oss som 
blir frälsta är det en Guds 

kraft (1 Kor. 1:18)
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Svar: Vår herre Kristus säger i slutet av 
Markus evangelium: 
Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men 
den som inte tror ska bli fördömd (Mark. 
16:16). 

För det tredje 
Hur kan vatten göra något så stort? 
Svar: Det är inte vattnet i sig som gör 

det, utan Guds ord, som är med och i 
vattnet. Tron förtröstar på detta Guds ord i 
vattnet. Utan Guds ord är det bara vanligt 
vatten och inget dop, men med Guds ord 
blir det ett riktigt dop. Det är ett livets 
vatten fullt av nåd, ett bad till ny födelse i 
den helige Ande. Så säger S:t Paulus i Titus 
tredje kapitel: 
Han frälste oss genom ett bad till ny födelse 
och förnyelse i den helige Ande, som han 
rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, 
vår Frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga 
genom hans nåd och bli arvingar med hopp 
om evigt liv. Detta är ett ord att lita på (Tit. 
3:5-8). 

För det fjärde 
Vad betyder detta dop i vatten? 
Svar: Det betyder att den gamle Adam i 

oss ska dränkas och dödas varje dag med 
alla sina synder och onda begär. Detta sker 
genom ånger och omvändelse, så att en ny 
människa kommer fram och uppstår varje 
dag. Så får vi leva i rättfärdighet och renhet 
inför Gud i evighet.  

Var står det skrivet? 
S:t Paulus säger i Romarbrevet, kap. 6: 

Vi är begravda med Kristus genom dopet till 
döden för att leva det nya livet, liksom 
Kristus är uppväckt från de döda genom 
Faderns härlighet (Rom. 6:4).  
Kommentar: Den gamle Adam är vår syndiga 
natur, som vi har ärvt från Adam när vi föddes. 
Ånger och omvändelse: Ordagrant står det ånger 
och bot. Ordet bot kommer av ett bibliskt ord som 
betyder sinnesändring, omvändelse. Den nya 

människan skapas inom oss när vi tror på Kristus 
och blir födda på nytt. 

Så långt Luthers lilla katekes. Vi kan 
lägga märke till att Luther här har 
koncentrerat hela undervisningen kring 
fyra grundläggande bibelställen. Vi kan då 
sammanfatta lilla katekesens lära om dopet 
på följande sätt: 

1. Dopbefallningen, Matt. 28:19. 
Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp 
dem i Faderns, Sonens och den helige Andes 
namn. 

Genom denna befallning  har kyrkan fått 
dopet att förvalta. Dopet är Guds ord 
förenat med vatten. 

2. Jesu löfte i dopet, Mark. 16:16. 
Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men 
den som inte tror ska bli fördömd. 

Dopet ger syndernas förlåtelse och 
frälsning från döden och djävulen. Genom 
detta löfte vet vi att dopet frälsar och att det 
ger evig salighet till var och som tror. 

3. Ett bad till ny födelse, Tit. 3:5-8. 
Han frälste oss genom ett bad till ny födelse 
och förnyelse i den helige Ande, som han 
rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, 
vår Frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga 
genom hans nåd och bli arvingar med hopp 
om evigt liv. Detta är ett ord att lita på. 

Detta ställe visar att dopets vatten i 
förening med Guds ord gör det till ett 
sakrament, ett livets vatten som föder på 
nytt genom den Helige Ande. 

4. Dopet brukas varje dag, Rom. 6:4. 
Vi är begravda med Kristus genom dopet till 
döden för att leva det nya livet, liksom 
Kristus är uppväckt från de döda genom 
Faderns härlighet (Rom. 6:4).  

Vår gamla människa dränks och dödas i 
dopet varje dag genom ånger och tro så att 
den nya människan kommer fram och 
uppstår. Så får vi leva i rättfärdighet och 
renhet inför Gud i evighet. 

Forts. i nästa nummer.


