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Frälsningen, del 2: Dopet i vatten 
 
Inledning. Den bibliska vägen in i frälsningen genom Jesus Kristus beskrivs som helhet i 
Bibeln som en serie steg1:  

1) omvändelse från synd,  
2) tro på evangeliet om Jesus Kristus,  
3) att låta döpa sig i vatten,  
4) att bli döpt i (eller ta emot) helig Ande.  

Vi ska idag sysselsätta oss med den tredje delen: att låta döpa sig i vatten. Denna erfarenhet 
följer normalt relativt snart efter omvändelsen och sker utifrån en verklig tro på Jesus. 
 
Bibeltexter om att låta döpa oss i vatten. 

§ Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom [Johannes 
Döparen], och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.  (Matt 
3:5-6) Anmärkningar: Att döpa sig sätts här i samband med att bekänna sina synder, 
dvs omvändelse. Själva ordet döpa, grek. baptizo, har grundbetydelsen omsluta helt 
med en vätska och återfinns bl a i den grekiska litteraturen i ett antikt recept på 
inlagd gurka. De nytestamentliga dopen skedde därför, så vitt vi kan utläsa av 
texterna, genom nedsänkning i vatten. 

§ Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och 
på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens 
och den helige Andes namn2 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, 
jag är med er alla dagar intill tidens slut." (Matt 28:18-20) Anmärkningar: Dopet sätts 
här i samband med göra alla folk till lärjungar, och att lära dem allt vad Jesus befallt. 
Ordet ”dop” står här i presens particip, vilken innebär att lärjungarna skall vara ett 
döpande folk, som Johannes Döparen.  

§ Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era 
synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.  (Apg 2:38) 
Anmärkningar: Dopet sätts här i samband med omvändelsen och syndernas 
förlåtelse. Verbformen för dopet är passiv aorist imperativ, vilket innebär att det är 
en uppmaning att låta sig döpas av någon annan (som regel av någon som redan är 
döpt) vid ett specifikt tillfälle. Dopet sägs här också vara kopplat till löftet om att få 
helig Ande3. Imperativet visar oss också att beslutet att låta döpa sig måste tas av 
den som skall bli döpt och inga exempel finns på någon som omedvetet blev döpt. 

§ "Då frågade Petrus: "Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när 
de liksom vi har tagit emot den helige Ande?" Och han befallde att de skulle döpas i 
Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar."  (Apg 10:47-48) 
Anmärkningar: Trots att dessa vänner tagit emot Andens dop ville Petrus att de 
skulle bli döpta i vatten. 

                                                        
1 Vi bör dock vara försiktiga att bli alltför ”inrutade” så att vi inte ser att dessa saker går hand i hand, ibland 
flyter in i varandra, och ibland sker i ”fel” ordning. 
2 Jesus befallde att dopet skulle ske i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, men i Apostlagärningarna 
sker alltid dopet i Jesu namn. Förklaringen ligger i att ”namn” är singularis i Matt 28:19 och Jesus-namnet är det 
namns genom vilket vi får tillgång till hela Gudomen. 
3 De flesta bibelöversättningar skriver ”den helige Ande”, men i grundtexten saknar denna vers bestämd artikel. 
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§ Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder 
och åkalla hans namn.  (Apg 22:16) Anmärkningar: Dopet kopplas här till syndernas 
förlåtelser och att åkalla Jesu namn. Här varnas också för tvekan inför steget att bli 
döpt! 

 
Bibeltexter som beskriver de villkor som finns för dopet i vatten. 

§ …och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg 
att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: 
"Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande 
vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen."  (Matt 3:6-8) 
Anmärkningar: Villkor för dopet är omvändelsens frukt, dvs att min omvändelse till 
Gud fått tydliga och synliga praktiska konsekvenser. 

§ När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: "Se, här 
finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?" Filippus sade till honom: ”Om du tror av 
hela ditt hjärta, kan det ske.” Hovmannen svarade: ”Jag tror att Jesus Kristus är Guds 
Son.” Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg 
ner i vattnet och Filippus döpte honom.  (Apg 8:36-384, jfr Apg 16:31) Anmärkningar: 
En klart uttalad tro på Jesus Kristus är en förutsättning för att bli döpt. 

 
Bibeltexter som beskriver dopets andliga innebörd. 

§ Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från 
smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi 
uppståndelse,  (1 Petr 3:21) Anmärkning: En alternativ (bättre) översättning är 
begäran om ett rent samvete. Dopet både renar våra samveten och är en bekännelse 
om att vi blivit renade i våra samveten. 

§ Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans 
död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall 
leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns 
härlighet.  (Rom 6:3-4) Anmärkning: Dopet går oss delaktiga i Jesu död och 
uppståndelse. I dopet begravs det gamla livet och det nya livet bryter fram! 

§ Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till 
Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och 
kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams 
avkomlingar, arvingar enligt löftet.  (Gal 3:26-29) Anmärkningar: Dopet för oss in i en 
förening med Jesus, ”iklädda Kristus”, som gör att vi blir 1) Guds barn, 2) ett med 
andra troende5, 3) arvingar till alla Guds löften. 

 
Dopet i vatten och dopet i helig Ande. Den som har omvänt sig och kommit till tro på Jesus 
Kristus och låtit döpa sig i vatten kan räkna med att få ta emot dopet i helig Ande. Om dopet 
i vatten på ett sätt handlar om att göra upp med det gamla livet, handlar Andens dop om det 
nya livet som vi uppstått till genom dopet. Mer om det nästa gång! 

                                                        
4 Notera att Apg 8:37 är borttagen ur den grundtext som ligger till grund för Svenska Folkbibeln, Bibel2000, etc, 
men att den finns med i King James Version, Svenska reformationsbibeln, m fl. 
5 Dopet brukar räknas som medlemsgrundande när det gäller församlingsgemenskapen, t.ex. utifrån Apg 2:41. 
På andra ställen i NT betonas istället dopet i helig Ande som det som gör oss till ett i församlingskroppen, t.ex. 
1 Kor 12:31. Slutsatsen bör bli att alla delarna behövs. 


