Vad är kärnan?
Dopet till Kristus 16 jan 2011, Kyrkan vid Brommaplan
Gud vet att vår tro behöver förankras i mer än tankar, teorier och ord.
Därför har Gud gett oss nattvarden och dopet som konkreta mötesplatser med Gud. Nattvarden är den ständigt återkommande påminnelsen om vad Gud gjort för oss genom Jesus. Dopet är en
engångshandling då den troende förenas med Kristus och får en
fast utgångspunkt för sin tro. Ordet döpa kommer från grekiskans
baptizo som betyder döpa, doppa, nedsänka.

Varför är dopet så viktigt i kristen tro?
1. Dopet är trons och omvändelsens naturliga uttryck
Dopet går som en röd tråd genom Nya testamentet
• Jesus är vår förebild, han blev döpt. Matt 3: 13- 17
• Jesus uppmanar sina efterföljare att döpa. Matt 28:18-20. Missionsbefallningen
uttrycker att dopet på ett oskiljaktigt sätt hör ihop med förkunnelsen av evangelium.
• De första kristna förkunnande evangelium och döpte. Gensvaret på den första kristna
predikan på pingstdagen är omvändelse, tro och dop. Apg 2: 37- 41.
• I baptistisk tradition betonar man starkt att dopet är en medveten bekännelsehandling. I kyrkan vid Brommaplan praktiseras vi därför inte barndop. När nya
testamentet skrevs var frågan om barndop inte aktuell. I vår tid däremot lever flera
olika doppraxis sida vid sida. I vår kyrka respekterar vi barndopet och man kan bli
medlem utifrån sitt barndop och bekännelse om tro på Jesus.

2. Dopet uttrycker Jesu död och uppståndelse
Dopet är en stark symbolhandling som uttrycker kärnan i kristen tro. Den troende dör,
begravs och uppstår med Kristus till ett nytt liv.
• Rom 6:3-6
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i
hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också
vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns
härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli
förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har
blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi
inte längre är slavar under synden.
• Dopet uttrycker mysteriet att Jesu död och uppståndelse är en verksam kraft i våra liv.
I dopet ”ikläder man sig Kristus” Gal 3:27

3. Dopet är en fast punkt för tron.
Dopet är en konkret handling som är tydligare än tankar, känslor och upplevelser. Dopet
påminner mig om mitt beslut att följa Jesus. Dopet är en fast punkt att se tillbaka på när
tvivel och svårigheter kommer. ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med
honom”.
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4. Dopet öppnar våra liv för Anden
Anden verkar på många sätt (givetvis inte bara i dopet), men Anden är verksam på ett
särskilt sätt i dopet.
• Apg 2: 38 ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse
för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva”.

5. Dopet påminner oss om vår nya Kristus - identitet
•

Rom 6:11 Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men
lever för Gud.
Hur vi ser på oss själva och vår identitet är livsavgörande. Ofta kan negativa tankar om oss
själva förmörka livet. Jag är värdelös, misslyckad…osv. Tron och dopet ger oss ett nytt
sätt att se på oss själva som ett med Kristus.
Gal 3:27-28 ”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre
jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”

6. Döps in i Kristi Kropp
I dopet döps vi inte bara till Kristus utan också till hans kropp/ församlingen/
gemenskapen. Dopet påminner oss om att vi inte är ensamma och att vi hör ihop med alla
troende i hela världen i alla tider.
1. Kor 12:13 ”Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma
kropp”…

Bakgrunden till det kristna dopet
•

I GT är omskärelsen på varje pojke ett yttre tecken på att man tillhörde Gud och Guds
förbund med folket. Se t.ex. 1 Mos 17: 9-14, 23-27
Paulus använder detta som en bild för att dopet är hjärtat omskärelse
Se. Kol 2:11-15
Paulus använder några händelse i GT som beskrivning av dopets innebörd. T.ex. Noa
räddades i vattnet/ syndafloden ( 1 Mos 7-8) genom arken. På samma sätt räddas vi
från synden i vattnet genom dopet. Se 1 Pet 3:20-21

•

Johannesdopet som egentligen var ett proselyt dop, ett renings dop som markerade en
hednings övergång till judendomen. I Nt är Johannes dop ett omvändelse dop för att
avskilja en grupp människor som skulle ta emot Messias/Jesus. Mark 1: 4-8, Apg 13:
23-25, 19:3-5

Fler bibeltexter om dopet:
Apg 8: 12-17, 26-39
Gal 3:26-27
Tit 3: 4-5
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