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Troendedop är inte förhandlingsbart 

  Pingstpredikanten Ulf Östeby, boende i Karlskoga, fick i Världen idag 2019-02-11, en 
debattartikel publicerad med ovanstående rubrik. Med Ulfs tillåtelse kan den artikeln nu 
också läsas här i form av ett Ur-Baptistiskt infobrev. Jag menar att artikeln är en viktig 
puzzelbit, i frågan om nytestamentligt troendedop kontra obibliskt barndop. Dessutom 
uppskattar jag teologiskt, att Ulf konsekvent använder det bibliska begreppet: ”låta döpa sig” 
till skillnad från ”jag har döpt mig”. Man blir ju döpt av någon annan lärjunge – till Kristus. 

  ”Det är förståeligt att makar vill tillhöra samma församling, även om de ser olika på dopet. 
Ändå kommer vi inte ifrån att Guds ord visar vägen tydligt. Viljan att ta till sig Ordet och låta 
döpa sig kommer att dra en gräns mellan troende – rakt genom familjer – vare sig man kan 
tillhöra samma lokala församling eller inte. Som jag ser det, ställer vi oss på halt och 
sluttande plan om vi erbjuder församlingsgemenskap till människor som har valt att inte låta 
döpa sig som troende. Följande faror lurar längre ner i backen:  

1. Finns det två portar in i församlingen, är risken stor att många väljer den bredare.  
2. En växande skara som har gått in i församlingen utan att ha låtit döpa sig kommer 

förr eller senare att kräva att pastorn ska ”visa hänsyn” och inte ”döma ut” dem 
genom att förkunna att troendedopet är nödvändigt. Många pastorer kommer att 
sätta munkavle på sig själva och – i värsta fall – även på sina medarbetare för att inte 
”såra” någon eller framstå som ”exkluderande”.  

3. Efter en tid kommer de som inte har låtit döpa sig att kräva representation – först i 
församlingsledningen och sedan i predikantkåren. ”Ingen får ju särbehandlas!” 
Självklart kommer det att påverka förkunnelsen. Hur ska den som inte själv funnit 
vägen kunna lotsa andra fram till dop? 

4. Nästa steg – och vi tycks redan vara där! – blir att röster, även ur våra egna led, 
manar oss att godkänna spädbarnsdopet som giltigt. Det är ofattbart att älskade 
pingstprofiler (till exempel Peter Halldorf och Sten-Gunnar Hedin, Dagen 29, 30/10, 
2013), som mycket väl vet vad Bibeln säger, kan föreslå något sådant. Det leder till 
nästa punkt: 

5. Spädbarn som ”döpts” i till exempel i Svenska kyrkan tas in som medlemmar på sina 
föräldrars begäran. ”De är ju döpta i den treenige Guds namn.” Dessa kommer att 
växa upp och även som vuxna, anses vara frälsta, även om de aldrig har gjort ett 
personligt avgörande. Likt Josef och Maria riskerar de att vandra längre och längre 
bort från ”Jerusalem”, närheten till Gud, i den falska tron att Jesus är med i 
resesällskapet! 

6. Församlingsledare som ”lever i sitt barndop” kommer inte att döpa barndöpta som 
kommit fram till att troendedopet är Guds väg. ”Vem vill vara vederdöpare?” Likt 
fariséerna tar det bort nyckeln till den dörr som de själva valt att stanna utanför. Men 
vad värre är: Erfarna herdar kommer att göra likadant. Utopi? Knappast! I Sändaren 
nr 20, 2004, berättade dåvarande missionsföreståndare, Karin Wiborn: ”Men vi är en 
grupp baptistpastorer som helst inter döper den som är döpt som barn.” Om Wiborn 



är rätt citerad ser den grupp pastorer som hon bekänner sig till helst att majoriteten 
av svenska folket inte låter sig döpas, om de skulle komma till tro. I ekumenikens 
namn förpassas en viktig del av Jesu missionsbefallning till historiens skräpkammare. 
Tala om att sätta sitt ljus under skäppan! 

7. Slutligen kommer en del pingst- och dubbelanslutna församlingar att erbjuda 
småbarnsdop, eftersom ”vi ju redan har godkänt det dopet som en väg in i 
församlingen”. Vid vägs ände utbildas blivande pingst- och EFK-pastorer till att även 
kunna förrätta barndop ”för att kunna betjäna fler”. Då har vi kommit långt bort från 
”min Mästares befallning”, som vi brukar åberopa när vi döper. 

”Åter till Bibeln”, brukar väckelsefolket sjunga. Nu är det dags att stå upp för ”den tro som 
en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Jud v 3b).” Skrev alltså Ulf Östeby – i tron och 
för tron.  
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